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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym oraz ustawy  
o Krajowym Rejestrze Sądowym  
z projektami aktów wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Sprawiedliwości. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt  

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

Art. 1. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 654, z 2011 r. Nr 240, poz. 1432) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, 

poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na 

podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.1)), zwanej 

dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.”; 

2) art. 4a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4a. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.”; 

3) w art. 6 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadkach, w których 

z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów lub 

wspólników, w odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych 

organów oraz wspólników;”; 

4) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zawiadomienie jest sporządzane przez: 

1) organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa 

i przestępstwa skarbowe oraz w sprawach nieletnich; 

2) sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu wykonywanym w zakładzie 

leczniczym lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich; 

3) sąd wydający postanowienie o poszukiwaniu listem gończym; 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, 

z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134 oraz z 2012 r. poz. 579. 
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4) prokuratora wydającego postanowienie o poszukiwaniu listem gończym lub 

o uchyleniu tymczasowego aresztowania.”; 

5) w art. 12: 

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Karty rejestracyjne są przekazywane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego i opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym 

certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości, zwanym dalej 

„sądowym podpisem elektronicznym.”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zastosowaniu oraz zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania, 

a także miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;”, 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia 

wolności;”, 

– pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia 

w zakładzie poprawczym;”, 

– pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu 

w zakładzie poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego 

w zakładzie poprawczym;”, 

– po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: 

„20a) odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu 

kary;”, 

– pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie: 

„21) zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo- 

-leczniczego; 

22) przerwaniu albo odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub 

poprawczych, a także odwołaniu przerwy albo odroczenia;”, 

– pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub 

zwolnieniu nieletniego ze schroniska;”, 
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c) ust. 2d otrzymuje brzmienie: 

„2d. Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, są 

przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrywane 

sądowym podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1 – 2a ustawy 

w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu, uwzględniając zakres danych zawartych 

w Rejestrze oraz konieczność zapewnienia niezwłocznej ich aktualizacji.”, 

e) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart 

rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, 

2) tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji 

sądowego podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych 

i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności używanych formatów 

i   innych parametrów technicznych tej aplikacji z wymogami systemu 

teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego, zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzanych danych oraz konieczność zapewnienia poufności tworzenia 

i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego.”; 

6) w art. 14: 

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na 

podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 4 Kodeksu 

karnego skarbowego;”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu 

zawiadomienia o zakończeniu stosowania tego środka zapobiegawczego.”; 

7) w art. 19: 

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 
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„1b. Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane 

pisemnie albo za pomocą systemu teleinformatycznego. 

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru za 

pośrednictwem systemu ECRIS.”, 

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie 

informacji o podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego opatruje się: 

1) sądowym podpisem elektronicznym sędziego lub innej uprawnionej osoby 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jednej z tych osób 

– w przypadku zapytań składanych przez sądy; 

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym prokuratora albo uprawnionej osoby 

lub organu podmiotu kierującego zapytanie, weryfikowanym za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji 

z Rejestru zawiera: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, 

datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce 

zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. 

W przypadku nieposiadania numeru PESEL wniosek powinien zawierać numer 

paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wniosek podmiotu 

zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, zawiera oznaczenie tego podmiotu 

i jego adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. 

Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być 

przedmiotem informacji, informacja ta zawiera odpis wszystkich zapisów 

dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych 

i zawiadomieniach.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji 

z Rejestru oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, 

składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym 
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podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego 

certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”, 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa 

w ust. 2, 2a, 2c, 3 lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia 

braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje 

pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą 

wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której 

zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.”; 

8) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. W przypadku złożenia zapytania lub wniosku za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego informacja o osobie i informacja o podmiocie zbiorowym 

oraz inne pisma w postępowaniu toczącym się na podstawie tego zapytania lub wniosku 

są składane i doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisy 

art. 19 ust. 2c, 3a i 4 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pismo 

uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru 

korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne 

z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.”; 

9) w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się sądowym podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej do jej wydania.”; 

10) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. 1. Sądom rejestrowym udziela się informacji o osobie, w zakresie 

określonym w art. 21a  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U.  z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.2)), za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego: 

1) po otrzymaniu żądania z tego systemu; 

2) po wprowadzeniu do Rejestru danych z tego zakresu – z urzędu. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 
i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 
i Nr 232, poz. 1378. 
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2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko osoby 

oraz numer PESEL, o ile go posiada. 

3. Informacja na żądanie o osobie o wskazanych danych zawiera datę jej wydania 

oraz stwierdzenie, że osoba: 

1) nie figuruje w Rejestrze w podanym zakresie albo 

2) figuruje w Rejestrze w podanym zakresie, albo 

3) więcej osób o takich danych osobowych figuruje w Rejestrze w podanym zakresie. 

4. W przypadku gdy osoba figuruje w Rejestrze, informacja zawiera: 

1) dane i informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy; 

2) informacje o orzeczonych karach lub środkach karnych i podstawie prawnej ich 

orzeczenia; 

3) informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny oraz wykonaniu kar. 

5. Informacja udzielona z urzędu zawiera: 

1) datę jej wydania; 

2) imię (imiona) i nazwisko osoby; 

3) numer PESEL, o ile go posiada; 

4) dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy; 

5) informacje o orzeczonych karach lub środkach karnych i podstawie prawnej ich 

orzeczenia; 

6) informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny oraz wykonaniu kar.”; 

11) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach 

zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, 

2) wzór formularzy: zapytania o udzielenie informacji o osobie, zapytania 

o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, informacji o osobie, informacji 

o podmiocie zbiorowym 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji, 

zabezpieczenie przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione oraz 

zakres danych i informacji określonych w art. 19 ust. 2 i 2a oraz art. 20 ust. 1 i 2.”; 

12) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 
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„Art. 21a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych, udzielanych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia sprawnego udzielania informacji oraz zabezpieczenia przed uzyskaniem 

danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione.”; 

13) w art. 22 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Informacje, o których mowa w ust. 1 – 3, są przekazywane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego.”; 

14) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23.  Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1 – 1e, oraz 

informacja o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 ust. 2, bez względu na 

sposób jej udzielenia, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII 

Kodeksu postępowania administracyjnego.”; 

15) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz 

sposób uiszczania i zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze 

faktyczne koszty wydania informacji, w zależności od sposobu jej udzielenia.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 21 dodaje się art. 21a i 21b w brzmieniu: 

„Art. 21a. Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru 

Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: 

1) w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 § 2 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 

z późn. zm.4)) – informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone; 

2) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych w dziale 2, 5 i 6 

rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

                                                 
3) Zmiany wymienione w odnośniku 2. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, 

poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. 
Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 
i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, 
Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 133, poz. 767, Nr 201, poz. 1182 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. 
poz. 596. 
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opieki zdrowotnej – informacje o orzeczonych środkach karnych określonych 

w art. 39 pkt 2 ustawy – Kodeks karny; 

3) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako członkowie 

organu zarządzającego lub organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku 

publicznego – informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

4) w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako członkowie 

zarządu lub rady nadzorczej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – 

informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom 

lub przestępstwo skarbowe. 

Art. 21b. Sąd rejestrowy otrzymuje z rejestru dłużników niewypłacalnych, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje o wpisach do tego rejestru 

dokonanych na podstawie art. 55 pkt 4 ustawy w odniesieniu do osób wpisanych lub 

podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw 

państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru 

przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.”; 

2) w art. 38 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 

ustawy – Kodeks spółek handlowych – zaznaczenie tej okoliczności;”; 

3) w art. 55 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady 

nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie 

państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1432) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 16 uchyla się lit. a oraz lit. d – g, 

b) uchyla się pkt 17, 

c) w pkt 18 uchyla się lit. b, 

d) uchyla się pkt 19 i 21, 

e) w pkt 22 uchyla się lit. c; 
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2) w art. 2 uchyla się pkt 2. 

Art. 4. 1. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego 

udzieli sądom rejestrowym informacji, o których mowa w art. 21a pkt 1 i 2 ustawy 

zmienianej w art. 2, w odniesieniu do osób wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego 

przed dniem 15 stycznia 2013 r. 

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udzieli 

sądom rejestrowym informacji, o których mowa w art. 21a pkt 3 i 4 ustawy zmienianej 

w art. 2, w odniesieniu do osób wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 

1 stycznia 2014 r. 

3. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego przekaże do Biura 

Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego: 

a) po dniu 15 stycznia 2013 r. – dane osób, wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego przed tym dniem, do których ma zastosowanie art. 21a pkt 1 i 2 ustawy 

zmienianej w art. 2, obejmujące imię (imiona) i nazwisko osoby oraz numer 

PESEL, o ile go posiada, 

b) po dniu 1 stycznia 2014 r. – dane osób, wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego przed tym dniem, do których ma zastosowanie art. 21a pkt 3 i 4 ustawy 

zmienianej w art. 2, obejmujące imię (imiona) i nazwisko osoby oraz numer 

PESEL, o ile go posiada. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, udzielane są sądom rejestrowym za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego i zawierają dane i informacje określone 

w art. 20a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Jeżeli w Krajowym Rejestrze Karnym figuruje 

więcej osób o takich samych danych osobowych przekazanych zgodnie z ust. 3, Biuro 

Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego poinformuje o tym właściwy sąd rejestrowy. 

Art. 5. 1. Do czasu zapewnienia warunków technicznych do przekazywania przez 

zobowiązane podmioty do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mogą być one przekazywane i przetwarzane 

przez ten Rejestr w formie papierowej. 

2. Do czasu zapewnienia warunków technicznych do przekazywania przez Krajowy 

Rejestr Karny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji, o których mowa 

w art. 22 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, mogą być one przekazywane 

w formie papierowej. 
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3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania 

i przekazywania oraz szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12  

ust. 1 – 2a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w karcie rejestracyjnej i  w zawiadomieniu w postaci papierowej 

oraz wzory formularzy kart rejestracyjnych i   zawiadomień do Rejestru, uwzględniając 

konieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych w Rejestrze, 

zakres danych zawartych w Rejestrze i potrzebę zachowania tożsamości danych 

przekazywanych do Rejestru w formie papierowej z danymi przekazywanymi za pomocą 

systemu teleinformatycznego. 

4.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 21 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 

przez 18 miesięcy od dnia 30 czerwca 2014 r. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2013 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 14 i art. 3, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.; 

2) art. 1 pkt 10, art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanego art. 21a pkt 1 i 2, pkt 2 i 3, a także 

art. 4, które wchodzą w życie z dniem 15 stycznia 2013 r.; 

3) art. 1 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 12, pkt 13 i pkt 15 oraz art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanych 

art. 21a pkt 3 i 4, art. 21b, a także art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

1) Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze 

Karnym, ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

uchylenie niektórych przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Karnym.  

2) Projektowana regulacja realizuje następujące cele: 

a) ułatwienie i przyspieszenie obiegu dokumentów między sądami powszechnymi 

a  Krajowym Rejestrem Karnym przez zastąpienie dotychczas wykorzystywanych 

tradycyjnych dokumentów papierowych, przesyłanych pocztą, ich 

elektronicznymi odpowiednikami, przekazywanymi za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego; dotyczy to takich dokumentów, jak: 

 karty rejestracyjne, 

 zawiadomienia,  

 informacje o ponownym skazaniu oraz  

 zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego,  

a ponadto doprecyzowanie oraz dostosowanie istniejących regulacji ustawy 

o Krajowym Rejestrze Karnym do zmian w innych aktach prawnych. 

W tym zakresie projekt został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy 

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym przyjętych przez Radę 

Ministrów w dniu 11 września 2012 r.  

b) zapewnienie możliwości komunikowania się systemów teleinformatycznych 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Krajowego Rejestru Karnego (KRK) 

zarówno na etapie dokonywania wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych 

wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu oraz możliwości 

informowania przez KRK o skazaniu osoby już wpisanej do KRS w zakresie 

określonym w: art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.),  art. 20 

ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 
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(dalej: u.o.dz.p.p.i.o.w.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.  

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 855) (dalej: ustawa o SKOK) lub orzeczeniu wobec niej zakazu zajmowania 

określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub wykonywania 

określonej działalności gospodarczej na podstawie art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego 

(dalej: k.k.).  

3) W zakresie, w jakim projektowana ustawa realizuje cel przedstawiony w pkt 2 lit. a,  

projektowane regulacje zakładają zmiany odnoszące się do funkcjonowania 

Krajowego Rejestru Karnego oraz sądów powszechnych w zakresie, w jakim sądy te 

sporządzają dokumenty podlegające rejestracji, oraz zmiany dotyczące podmiotów 

uprawnionych do uzyskania informacji z rejestru. 

W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 654) (dalej: ustawa o KRK) wprowadzony zostanie obowiązek 

przekazywania przez sądy, w których stan przygotowań technicznych na to pozwoli, 

kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Wprawdzie w początkowym okresie po wprowadzeniu proponowanych regulacji 

funkcjonować będą równolegle dwa rozwiązania, tj. karty rejestracyjne  

i zawiadomienia będą sporządzane przez część sądów tak jak dotychczas, w postaci 

papierowej, i przesyłane pocztą, to jednak regułą będzie przekazywanie przez sądy 

kart rejestracyjnych oraz zawiadomień za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Projekt przewiduje w tym zakresie odpowiednią regulację 

przejściową (art. 5 projektu). 

Wprowadzenie rozwiązania polegającego na przesyłaniu dokumentów 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wiązało się będzie z koniecznością 

dostosowania przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych 

i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania 

tych danych z Rejestru (Dz. U. z 2012 r. poz. 564), w zakresie wyłączenia kart 

rejestracyjnych nadesłanych drogą elektroniczną z konieczności gromadzenia ich 

w zbiorach kartotekowych.  

Projekt zawiera regulację dotyczącą kwestii uwierzytelniania kart rejestracyjnych  

i zawiadomień przekazywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Obecnie ustawa o KRK przewiduje, że zawiadomienia o  zmianach ewidencyjnych 
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przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powinny być 

opatrzone podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

18  września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, 

z późn. zm.). W projekcie ustawy zamieszczony został przepis, zgodnie z którym 

zarówno zawiadomienia, jak i karty rejestracyjne przekazywane do Rejestru za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego powinny być opatrzone podpisem 

elektronicznym weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra 

Sprawiedliwości, zwanym „sądowym podpisem elektronicznym” (projektowany 

art. 12 ust. 1b ustawy o KRK). Proponuje się wykorzystanie do celu autoryzacji 

dokumentów projektowanego systemu zarządzania tożsamością w sądach 

powszechnych. Projekt ten przewiduje, że każdy pracownik sądów będzie 

dysponował podpisem weryfikowanym certyfikatem wystawionym przez 

Infrastrukturę Klucza Ministerstwa Sprawiedliwości. Podpis taki zagwarantuje 

wszystkie wymagane cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów komercyjnych dostawców kwalifikowanych certyfikatów. 

Dopuszcza się również stosowanie bezpłatnego profilu zaufanego  

ePUAP. Wskazane w projekcie formy uwierzytelniania przesyłanych danych będą 

mogły być stosowane alternatywnie, wszystkie bowiem spełniają wymogi 

bezpiecznego podpisu elektronicznego.  

Upoważnienie ustawowe zawarte w projektowanym art. 12 ust. 4 ustawy o KRK 

zobowiąże Ministra Sprawiedliwości do wskazania wymogów technicznych, jakie 

powinny spełniać aplikacje, za pomocą których sądy będą przesyłać dokumenty 

do Krajowego Rejestru Karnego, tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz 

sposób weryfikacji sądowego podpisu elektronicznego do podpisywania kart 

rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

Projekt przewiduje uzupełnienie ustawy o KRK o regulacje dotyczące przesyłania 

przez Rejestr, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji do sądów 

o ponownym skazaniu oraz zawiadomień o udzieleniu skazanemu zezwolenia na 

odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego – art. 22 ust. 4 ustawy o KRK. Rozwiązanie takie znacznie 

przyspieszy przekazywanie sądom tych informacji. 
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Dalsze zmiany ustawy o KRK zawarte w projekcie ustawy dotyczą m.in. poszerzenia 

kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji z Rejestru – art. 6 ust. 1 

pkt 10a.  

Proponowane rozwiązanie umożliwi składanie zapytań przez podmioty, na które 

nałożono ustawowy obowiązek powoływania do swoich organów osób niekaranych. 

Dotyczy to przykładowo: określonego w art. 18 § 2 k.s.h. wymogu niekaralności 

członków zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej lub likwidatora, wymogu 

niekaralności członków organu zarządzającego, nadzoru lub organu kontroli 

organizacji pożytku publicznego, wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 

u.o.dz.p.p.i.o.w. 

Projekt przewiduje również wprowadzenie w ustawie o KRK szeregu drobnych 

zmian dotyczących przede wszystkim treści zawiadomień przesyłanych do KRK 

przez sądy oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Dotyczy to zawiadomień 

związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności, wykonywaniem kary 

ograniczenia wolności, tymczasowym aresztowaniem oraz umieszczeniem 

w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 2 

pkt 2, 8, 18, 20, 20a, 22 i 24 oraz art. 14 ust. 3 pkt 2 i ust. 4. Zmiany te mają na celu 

doprecyzowanie treści zawiadomień oraz dostosowanie regulacji prawnych 

dotyczących KRK do zmian w innych ustawach. Wprowadzone zostaną również 

zmiany przepisów ustawy o KRK, które zapewnią jednolitość pojęciową w całej 

ustawie – art. 1 ust. 2 pkt 6 oraz art. 12 ust. 2 pkt 21.  

W związku z potrzebą przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 

Nr 240, poz. 1432), które miały zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r., oraz 

potrzebą ujednolicenia pojęć stosowanych w ustawie o KRK, w celu zapewnienia 

przejrzystości regulacji proponuje się uchylenie przedmiotowych przepisów (art. 1 

pkt 16 lit. a oraz lit. d – g, pkt 17, pkt 18 lit. b, pkt 19, pkt 21 oraz pkt 22 lit. c, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., i art. 2 pkt 2 ustawy z  dnia 16 września 

2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym) i  przeniesienie ich treści 

normatywnej wraz z  koniecznymi zmianami terminologicznymi do projektu nowej 

ustawy.  

Ustawa konsekwentnie powinna posługiwać się pojęciem systemu 

teleinformatycznego, definiowanym w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. 
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 

Potrzeba przesunięcia terminu wejścia w życie m.in. przepisów dotyczących 

składania zapytań  o udzielenie informacji o osobie w formie elektronicznej wynika 

z faktu, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego zobowiązane jest do 

realizacji w 2012 r. projektu „Dostosowanie Krajowego Rejestru Karnego do 

wymiany informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji 

z rejestrów karnych (ECRIS)” (umowa dotacyjna Nr JUST/2010/JPEN/AG/1567 

z dnia 15.06.2011 r.) – Program Wymiar Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na 

lata 2007 – 2013, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. 

Uruchomienie wymiany informacji między rejestrami karnymi państw Unii 

Europejskiej stanowi wdrożenie na gruncie prawa polskiego Decyzji Ramowej Rady 

2009/315/WSiSW. Realizowana przez Polskę część systemu ECRIS jako jedna  

z nielicznych została uruchomiona w terminie wyznaczonym przez Komisję 

Europejską, tj. dnia 27 kwietnia 2012 r. Wymagało to jednak dużego zaangażowania 

sił i środków będących w dyspozycji Biura Rejestru. Ponadto, wykorzystując środki 

finansowe ze wspomnianej umowy dotacyjnej, Biuro Rejestru przygotowało 

i realizuje kilka dodatkowych projektów, które  rozpoczęto w 2011 r. i  które będą 

zakończone w 2013 r. 

Z uwagi na powyższe, a także biorąc pod uwagę, że KRK musi zapewnić bieżącą 

obsługę podmiotów uprawnionych do uzyskiwania informacji z KRK, możliwości 

prowadzenia prac modernizacyjnych w systemie informatycznym są ograniczone.  

W związku z tym konieczne było przesunięcie prac związanych z e-platformą 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Uzyskiwanie informacji za pośrednictwem tzw. e-platformy Ministerstwa 

Sprawiedliwości będzie możliwe po zakończeniu  III etapu  projektu realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Budowa systemu 

usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób 

fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru 

Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego 

i Gospodarczego”. Nastąpi to z dniem 1 stycznia 2014 r. 

4) Odnosząc się do propozycji tych rozwiązań, które realizują cel opisany wyżej 

w  pkt 2 lit. b, należy wskazać, iż w obecnym stanie prawnym, mimo przewidzianego 
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w art. 18 § 2 k.s.h. wymogu niekaralności członków zarządu, rady nadzorczej, 

komisji rewizyjnej lub likwidatora oraz określonego w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b 

i pkt 5 u.o.dz.p.p.i.o.w. wymogu niekaralności członków organu zarządzającego lub 

organu kontroli lub nadzoru za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także zawartego w art. 18 ust. 1 ustawy 

o  SKOK wymogu niekaralności członków zarządu lub rady nadzorczej za 

przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe, 

spełnianie tych wymogów przez osobę, przed dokonaniem wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym – o ile sąd rejestrowy nie miał w tym zakresie uzasadnionych 

wątpliwości wywołujących potrzebę badania – nie jest weryfikowane przez sąd 

rejestrowy.  

Sąd rejestrowy nie jest również następczo informowany o tym, że osoba już wpisana  

w KRS jako członek organu spółki została prawomocnie skazana za jedno  

z przestępstw określonych w art. 18 § 2 k.s.h., a osoba wpisana jako członek organu 

zarządzającego lub organu nadzoru lub kontroli organizacji pożytku publicznego 

została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, a osoba wpisana jako członek zarządu lub 

rady nadzorczej SKOK została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne 

przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe. Nie otrzymuje on 

również informacji o orzeczeniu wobec takich osób środków karnych, o których 

mowa w art. 39 pkt 2 k.k. 

Brak jest również stosownych uregulowań odnoszących się do wymiany danych 

wewnątrz KRS, tj. między – z jednej strony – rejestrem przedsiębiorców (RP) 

i  rejestrem stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (RS) a – z drugiej 

strony – rejestrem dłużników niewypłacalnych (RDN). Faktyczna wymiana 

wewnątrz KRS (między wymienionymi wyżej rejestrami) jest co prawda od kilku lat 

wprowadzona w zakresie automatycznego sygnalizowania przez system 

teleinformatyczny, że osoba, która ma być wpisana do RP lub RS w charakterze 

członka organu, jest w RDN wpisana z zakazem orzeczonym przez sąd 

upadłościowy na podstawie art. 373 ust. 1 lub ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

– Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) 

(dalej: PUiN). Nie ma jednak działającej funkcjonalności systemu 
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teleinformatycznego pozwalającej na następcze informowanie sądu rejestrowego, że 

w RDN wpisano z zakazem osobę, która już jest wpisana w RP lub RS jako członek 

organu. 

Wskazane wyżej informacje sąd rejestrowy powinien otrzymać, aby dysponować 

wiedzą pozwalającą na ustalenie, czy osoba zgłoszona do wpisu może być wpisana 

do KRS bądź też (jeżeli dotyczy to osoby już wpisanej do KRS) czy nie powinna być 

ona z urzędu wykreślona – na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997  r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, 

z późn. zm.) (dalej: ustawa o KRS) – z KRS, ponieważ utraciła zdolność do pełnienia 

funkcji członka organu podmiotu wpisanego do rejestru. 

Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące wymiany danych KRS z KRK, to przewiduje się 

dwa rodzaje komunikowania się między tymi rejestrami. 

Pierwszy z nich polega na weryfikacji danych osobowych przekazywanych do KRK 

przez KRS na etapie dokonywania wpisu podmiotu do rejestru bądź przy 

dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. Drugi 

polega na informowaniu przez KRK o skazaniu określonych osób już wpisanych 

w KRS w zakresie objętym treścią art. 18 § 2 k.s.h., art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 

u.o.dz.p.p.i.o.w. lub art. 18 ust. 1 ustawy o SKOK oraz o orzeczeniu wobec tych 

osób środków karnych na podstawie art. 39 pkt 2 k.k. 

Z proponowanych przepisów wynika, że jeżeli chodzi o weryfikację osób 

podlegających wpisowi do KRS co do ich figurowania w określonym zakresie 

w KRK, to okoliczności te będą weryfikowane na podstawie żądania kierowanego 

automatycznie do KRK przez system teleinformatyczny KRS. Procedura ta będzie 

identyczna jak działająca już procedura weryfikacji oznaczenia osób wpisywanych 

do KRS w systemie PESEL. Po wprowadzeniu danych osoby fizycznej celem 

weryfikacji, żądanie będzie więc przesłane zarówno do systemu PESEL, jak 

i systemu KRK. W systemie KRK najpierw nastąpi sprawdzenie, czy w określonym 

zakresie (wynikającym z art. 18 § 2 k.s.h., art. 39 pkt 2 k.k. lub  art. 20 ust. 1 pkt 4 

lit. b i pkt 5 u.o.dz.p.p.i.o.w. lub art. 18 ust. 1 ustawy o SKOK) dana osoba jest 

wpisana w KRK. W rezultacie tego sprawdzenia sąd rejestrowy (z reguły) albo 

otrzyma informację, że osoba taka nie figuruje w danym zakresie w KRK, albo 

informację, że osoba taka w tym zakresie w KRK jest wpisana. Po otrzymaniu przez 

sąd rejestrowy informacji, iż dana osoba jest wpisana do KRK, nastąpi weryfikacja 
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dokładnych danych w KRK co do tego, czy nie nastąpiło np. zatarcie skazania, które 

jeszcze nie znalazło swojego odzwierciedlenia w KRK, po czym KRK przez system 

teleinformatyczny przekaże sądowi rejestrowemu dokładną informację wraz ze 

wskazaniem danych dotyczących konkretnego skazania (orzeczenia sądu). Taka 

dwuetapowa w tym zakresie procedura jest potrzebna do ostatecznego 

zweryfikowania informacji. 

Może się także zdarzyć, że w KRK wpisanych będzie kilka osób o podanych danych 

osobowych (co w praktyce wystąpi tylko wtedy, gdy w żądaniu KRS nie zostanie 

podany numer PESEL – jak w przypadku niektórych cudzoziemców, bądź też 

w  KRK nie będzie numeru PESEL osoby objętej żądaniem). Wówczas sąd 

rejestrowy otrzyma jedynie informację, że w KRK figuruje więcej osób 

spełniających podane kryteria, bez informacji o ich skazaniach. W takim przypadku 

sąd rejestrowy – wobec braku możliwości automatycznej weryfikacji – będzie mógł 

wezwać podmiot do wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości przez przedłożenie bądź to 

oświadczenia, bądź zaświadczenia o niekaralności osoby, która ma być wpisana do 

KRS. 

Jeżeli chodzi o następcze przekazywanie informacji o skazaniach (w określonym 

zakresie), tj. już po wpisaniu danej osoby do KRS, to przewiduje się, że z systemu 

KRK będą z urzędu przesyłane do systemu KRS informacje o relewantnych 

skazaniach i środkach karnych odnoszących się do wszystkich osób. Po przesłaniu 

zwrotnej informacji, że konkretna osoba wpisana jest do KRS (z wyjątkiem wpisu 

w charakterze wspólnika), przez system teleinformatyczny właściwy sąd rejestrowy 

otrzyma informację, iż osoba wpisana jako członek  organu została skazana 

w określonym zakresie, co pozwoli sądowi na ewentualne wszczęcie postępowania 

z urzędu. 

W projekcie proponuje się również, aby w uzupełnieniu mechanizmów opisanych 

powyżej, pod kątem zakazów wynikających z art. 18 § 2 k.s.h., środków karnych 

orzeczonych na podstawie art. 39 pkt 2 k.k. oraz zakazów wynikających z art. 20 

ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 u.o.dz.p.p.i.o.w. lub art. 18 ust. 1 ustawy o SKOK 

zweryfikować zdolność do pełnienia funkcji osób już obecnie wpisanych do KRS. 

W celu przeprowadzenia tej operacji Biuro Informacyjne KRK otrzyma z Centralnej 

Informacji KRS dane wszystkich osób podlegających weryfikacji i, wykorzystując 

możliwości systemu teleinformatycznego, o którym mowa wyżej, przekaże sądom 
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rejestrowym stosowne informacje zwrotne. Na podstawie tych informacji sądy 

rejestrowe podejmą dalsze odpowiednie działania, które ewentualnie będą mogły 

skutkować wykreśleniem danej osoby z KRS. 

Proces tej „jednorazowej” weryfikacji powiązany będzie z terminami wdrażania 

zasadniczych zmian w ustawach o KRS i KRK dotyczących wymiany informacji 

między tymi rejestrami i zakończy się maksymalnie 6 miesięcy później. 

Zmiana art. 38 ustawy o KRS ma wyłącznie charakter techniczny polegający na tym, 

iż w przepisie tym wykreśla się metrykę promulgacyjną Kodeksu spółek 

handlowych. Metryka ta została przytoczona wcześniej, w dodawanym art. 21a pkt 1 

powołanej ustawy. 

Przy okazji wprowadzania zmian mających na celu usprawnienie wymiany danych 

wewnątrz KRS, tj. między RP i RS z jednej strony oraz RDN z drugiej strony, 

konieczne jest dostosowanie treści art. 55 pkt 4 ustawy o KRS, stanowiącego 

podstawę dokonania wpisu do RDN osób, wobec których sąd upadłościowy orzekł 

zakaz na podstawie art. 373 ust. 1 lub ust. 3 PUiN, do aktualnego brzmienia tego 

ostatniego przepisu (w ww. art. 55 pkt 4 nie ma mowy o zakazie pełnienia funkcji 

w  fundacjach i stowarzyszeniach, podczas gdy taki zakaz może być orzeczony 

zgodnie z art. 373 ust. 1 lub ust. 3 PUiN). Proponowana zmiana art. 55 pkt 4 ustawy 

o KRS zapewni, że treść wpisów w RDN będzie mogła w pełni odzwierciedlać treść 

zakazów orzeczonych przez sąd upadłościowy.  

Zmiana art. 55 pkt 4 ustawy o KRS będzie skutkowała koniecznością dostosowania 

przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów 

wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści 

wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616). Prace nad zmianą 

rozporządzenia są już prowadzone. 

5) Proponuje się, aby – co do zasady – ustawa weszła w życie z dniem 30 czerwca 

2013 r.  

Proponuje się, aby z dniem 31 grudnia 2012 r. weszły w życie przepisy art. 1 pkt 14  

i art. 3 (termin ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia uchylenia przepisów 

wymienionych w art. 3). 

Proponowane w projekcie zmiany zarówno w zakresie udostępniania informacji 
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sądom rejestrowym, jak i ułatwienia i przyspieszenia obiegu dokumentów między 

wydziałami karnymi sądów powszechnych a KRK wymagają jednak wprowadzenia 

niezbędnych dostosowań systemów teleinformatycznych KRS i KRK. Z uwagi na 

czas potrzebny do wdrożenia tych dostosowań i związane z tym koszty zakłada się, 

że dostosowania te (chociaż już zainicjowane) zostaną sfinalizowane już po ww. 

dacie 31 grudnia 2012 r. i będą wprowadzane w 3 etapach. 

Z dniem 15 stycznia 2013 r. zapewniona zostanie komunikacja między KRK i  KRS 

w zakresie danych o przestępstwach, o których mowa w art. 18 § 2 k.s.h., i środkach 

karnych, o których mowa w art. 39 pkt 2 k.k. Proponuje się zatem, aby z tym dniem 

weszły w życie: art. 1 pkt 10, art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanego art. 21a pkt 1 i 2, 

pkt 2 i 3, a także art. 4. 

Z dniem 30 czerwca 2013 r. gotowe będą rozwiązania informatyczne, które 

umożliwią przekazywanie przez sądy do KRK kart rejestracyjnych i zawiadomień za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Proponuje się zatem, aby z tym dniem 

weszły w życie: art. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 i pkt 14, które wchodzą 

w życie z dniem 30 czerwca 2013 r. 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. będą gotowe pozostałe dostosowania systemów 

informatycznych KRS i KRK niezbędne dla stosowania rozwiązań proponowanych  

w niniejszym projekcie. Proponuje się zatem, aby w tym dniu weszły w życie 

pozostałe przepisy, tj.: art. 1 pkt 7, pkt 8, pkt 12 i pkt 15, art. 2 pkt 1 w zakresie  

dodawanych art. 21a pkt 3 i 4 oraz art. 21b. 

Stosownie do treści § 11a uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), 

przedmiotowy projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. 

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

W zakresie ułatwienia i przyspieszenia obiegu dokumentów między sądami 

powszechnymi a Krajowym Rejestrem Karnym przez zastąpienie dotychczas 

wykorzystywanych tradycyjnych dokumentów papierowych, przesyłanych pocztą, ich 

elektronicznymi odpowiednikami, przekazywanymi za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, ustawa będzie miała wpływ na funkcjonowanie Krajowego 

Rejestru Karnego oraz sądów powszechnych.  

Wprowadzenie zmian w powyższej materii pociągnie za sobą konieczność 

wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w systemie teleinformatycznym Krajowego 

Rejestru Karnego.  

Środki związane z wdrożeniem projektowanych rozwiązań w kwocie 456 229 zł będące 

częścią ogólnej kwoty wydatków w wysokości 571 000 zł, wskazanej w teście 

regulacyjnym jako skutki finansowe przedmiotowej regulacji dla sektora finansów 

publicznych w 2012 r., zostaną pokryte w ramach środków europejskich 

przeznaczonych na realizację projektu „Dostosowanie Krajowego Rejestru Karnego do 

wymiany informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji 

z rejestrów karnych (ECRIS)”, natomiast pozostała część wydatków w wysokości 

114 771 zł została zaplanowana w budżecie państwa na rok 2012. Wdrożenie projektu 

nie spowoduje dodatkowego zaangażowania środków budżetu państwa. 

Poza wskazanymi powyżej kosztami rozwiązania projektowane w omawianym zakresie 

nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rynek pracy i konkurencyjność 

gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. 

Projekt założeń, na podstawie którego przygotowano omawiane rozwiązania projektu, 

został przekazany do zaopiniowania Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, 

Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesom sądów apelacyjnych 

i okręgowych, Krajowej Radzie Sądownictwa, Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej 

Radzie Prokuratury, prokuratorom apelacyjnym i okręgowym, Generalnemu 

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Polskiej Izbie Informatyki 

i  Telekomunikacji, Niezależnemu Stowarzyszeniu Prokuratorów „Ad Vocem”, 
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Stowarzyszeniu Sędziów „Temis”, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia” oraz 

Związkowi Zawodowemu Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. 

Uwagi do projektu założeń zgłosili sędzia z Sądu Rejonowego w Wołominie oraz 

Generalny Inspektor Danych Osobowych. 

W uwadze przekazanej przez sędziego z Sądu Rejonowego w Wołominie wskazano na 

potrzebę wprowadzenia możliwości składania zapytań do Krajowego Rejestru Karnego 

drogą elektroniczną i uzyskiwania odpowiedzi tą samą drogą. 

Odnosząc się do powyższej uwagi, należy wskazać, że możliwość taka została 

przewidziana w art. 1 pkt 7 projektu. Przepis ten wprowadza do art. 19 ustawy o KRK 

ust. 1b o treści: „Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane 

pisemnie albo za pomocą systemu teleinformatycznego”. Przepis ten wejdzie w życie 

z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Generalny Inspektor Danych Osobowych wskazał, że budzi wątpliwość propozycja 

rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji  

o osobach, których dane osobowe zostały zgromadzone w Krajowym Rejestrze 

Karnym, o „inne podmioty” – o ile z przepisów szczególnych wynikać będzie wymóg 

niekaralności członków ich organów. Uwaga ta została uwzględniona w projekcie 

ustawy.  

Odnośnie do przepisów realizujących cel opisany w pkt 2b 

Wprowadzenie zmian w omawianym zakresie pociągnie za sobą konieczność 

wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w systemie teleinformatycznym Krajowego 

Rejestru Karnego. Szacuje się, że modyfikacje te wiązać się będą z kosztami 

w wysokości ok. 285 000 zł. Środki na pokrycie tych wydatków będą zapewnione 

z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Modyfikacje wymagane będą także w systemie teleinformatycznym Krajowego 

Rejestru Sądowego. Szacuje się, że całkowite związane z tym koszty wyniosą 

ok. 1 220 000 zł i zostaną sfinansowane z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wskazane powyżej wydatki na modyfikację systemów teleinformatycznych, konieczne 

do poniesienia w latach: 2012 i 2013, zostały zaplanowane w ramach ustaw 

budżetowych odpowiednio na rok 2012 i rok 2013 i w konsekwencji nie będą 

powodować dodatkowych skutków finansowych.   

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań bardzo nieznacznie podwyższy koszty 
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utrzymania systemów teleinformatycznych Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego 

Rejestru Karnego. Wzrost kosztów serwisu aplikacji obu systemów, w sytuacji gdy 

wykonawcy takich usług są wyłaniani w przetargach nieograniczonych, będzie znikomy 

lub w ogóle nie wystąpi. Wdrożenie projektu nie zmniejszy możliwości późniejszego 

wprowadzania zmian w systemach teleinformatycznych KRS i KRK. 

Poza wskazanymi powyżej kosztami regulacje proponowane w omawianym zakresie 

nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Nie będą też miały wpływu na rynek pracy i konkurencyjność gospodarki oraz sytuację 

i rozwój regionalny.  

Projekt w zakresie dotyczącym wymiany danych między KRS i KRK został poddany 

konsultacjom społecznym przez przesłanie go do następujących organizacji:  

1) Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 

2) Business Centre Club, 

3) Krajowej Izby Gospodarczej, 

4) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

5) Pracodawców RP, 

6) Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, 

7) Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, 

8) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, 

9) Naczelnej Rady Adwokackiej, 

10) Krajowej Rady Radców Prawnych, 

11) Krajowej Rady Notarialnej. 

Krajowa Izba Radców Prawnych, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, 

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”   

i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych zaopiniowały pozytywnie 

projekt ustawy. Pozostałe organizacje nie przekazały swojego stanowiska. 

Projekt przedstawiono również: Krajowej Radzie Sądownictwa, Pierwszemu Prezesowi 

Sądu Najwyższego i  Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała projekt pozytywnie. Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego nie zgłosił uwag do projektu. 
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Uwzględniono uwagę zgłoszoną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych i zamiast (zawartego w art. 2 pkt 2 projektu) wyrażenia: „dane  

o orzeczeniu” wskazano, jakie konkretnie dane o orzeczeniu będą przesyłane sądom 

rejestrowym.  

Projekt w zakresie obejmującym wymianę danych między KRS i KRK został 

uzgodniony międzyresortowo. 

W trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1014, z późn. zm.) projekt ustawy został 

udostępniony na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rządowego Centrum Legislacji – Rządowy Proces 

Legislacyjny.  

Dotychczas żaden podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową nie zgłosił 

zainteresowania pracami nad projektem.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie  

z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minister 
Spraw Zagranicznych 
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dot.: RM-10-90-12 z 12.11.2012 r. 

Warszawa, tf,2 listopada 2012 r. 

Pan Maciej Berek 
Sekretarz Rady Ministrów 

opmta o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o 
Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (nowy tekst) 
wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra 
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przedłożeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (nowy tekst)J pozwalam sobie wyrazić poniższą 
opinię. 

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Z poważaniemJ 

Z up. M~t~~iczny:_ - - --
Piotr Serafin 

Do wiadomości: 
Pan Jarosław Gowin 
Minister Sprawiedliwości 



Projekt   
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

 
z dnia                                 

 
 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart 

rejestracyjnych  i zawiadomień oraz szczegółowości informacji umieszczanych w karcie 

rejestracyjnej i w zawiadomieniu w postaci papierowej  

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Karnym  oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z ... poz. …) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej 

„Rejestrem”, kart rejestracyjnych i zawiadomień; 

2) szczegółowość informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i zawiadomieniu 

w postaci papierowej; 

3)  wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień. 

§ 2. 1. Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r.  

o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej „ustawą”, do sporządzania kart rejestracyjnych 

i  zawiadomień, przesyłają karty rejestracyjne i zawiadomienia niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę ich 

sporządzenia do Rejestru. 

2. Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyła się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm) przesyłką poleconą, za pośrednictwem 

funkcjonariusza organu wysyłającego albo w inny sposób przewidziany odrębnymi 

przepisami prawa.  

3. Karty rejestracyjne i zawiadomienia sporządza się pismem drukowanym. 

4. Karty rejestracyjne i zawiadomienia opatruje się pieczęcią urzędową organu 

uprawnionego do ich sporządzania. 

§ 3. Ustala się następujące karty rejestracyjne: 



1) karta rejestracyjna karna; 

2) karta rejestracyjna nieletniego; 

3) karta rejestracyjna podmiotu zbiorowego. 

§ 4.  Wzór formularza karty rejestracyjnej karnej stanowi załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 5. 1. Na formularzu karty rejestracyjnej nieletniego umieszcza się dane, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem: 

1)  informacji o wykonywaniu funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu 

Europejskiego; 

2)  informacji, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, 

podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, 

jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich; 

3)  informacji, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną 

został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich. 

2. Wzór formularza karty rejestracyjnej nieletniego stanowi załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 6. Wzór formularza karty rejestracyjnej podmiotu zbiorowego stanowi załącznik nr 3 

do rozporządzenia. 

§ 7. Ustala się następujące zawiadomienia: 

1) zawiadomienie w postępowaniu karnym; 

2) zawiadomienie o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia 

wolności, ograniczenia wolności lub grzywny; 

3) zawiadomienie o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, w trybie  

art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.); 

4) zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia; 

5) zawiadomienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego  

w sprawach przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 

6) zawiadomienie o zarządzeniu zatarcia skazania;  

7) zawiadomienie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 

w systemie dozoru elektronicznego; 

8) zawiadomienie o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ; 
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9) zawiadomienie w postępowaniu w sprawach nieletnich; 

10) zawiadomienie o umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub 

zwolnieniu nieletniego ze schroniska; 

11) zawiadomienie o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego; 

12) zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania;  

13) zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego. 

§ 8. 1. Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu karnym umieszcza się informacje 

o: 

 1) odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności; 

 2) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności; 

 3) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności; 

 4) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności; 

 5) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie 

użyteczną; 

 6) wykonaniu kary ograniczenia wolności; 

 7) wykonaniu grzywny; 

 8) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków karnych określonych w art. 39 pkt 5 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,  

z późn. zm.), w art. 22 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.) oraz w art. 28 § 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. 

zm.); 

 9) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających,  

o których mowa w art. 93–98 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oraz 

o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających; 

10) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego 

ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;  

11) umorzeniu postępowania wykonawczego;  

12) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze; 

13) przerwie wykonania kary pozbawienia wolności; 

14) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia. 

2. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1–12, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 
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3. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 13 lub 14, oraz o umorzeniu postępowania wykonawczego w takich sprawach 

przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

4. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 4 do rozporządzenia. 

§ 9. 1. Na formularzu zawiadomienia o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej 

kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny, umieszcza się informacje 

o zarządzeniu wykonania kary lub uchyleniu postanowienia o tym zarządzeniu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, 

wykonujący orzeczenie. 

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 5 do rozporządzenia. 

§ 10. 1. Na formularzu zawiadomienia o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia 

wolności, w trybie art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, 

umieszcza się informacje o zawieszeniu wykonaniu kary lub uchyleniu postanowienia o tym 

zawieszeniu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, 

wykonujący orzeczenie. 

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 6 do rozporządzenia. 

§ 11. 1. Na formularzu zawiadomienia o zmianie lub uchyleniu prawomocnego 

orzeczenia umieszcza się informacje o: 

1) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji; 

2)  zastosowaniu amnestii; 

3)  ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)  wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem 

odnotowanym w Rejestrze; 

5)  stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze; 

6)  przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, 

wykonujący orzeczenie. 

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 7 do rozporządzenia. 
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§ 12. 1. Zawiadomienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego 

w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, przesyła do Rejestru sąd pierwszej 

instancji, wykonujący orzeczenie. 

2. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 8 do rozporządzenia. 

§ 13. 1. Zawiadomienie o zarządzeniu zatarcia skazania, przesyła do Rejestru sąd 

pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

2. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 9 do rozporządzenia. 

§ 14. 1. Na formularzu zawiadomienia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się informacje o: 

 1) zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym  

w systemie dozoru elektronicznego; 

 2) uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 

w systemie dozoru elektronicznego; 

 3) wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym  

w systemie dozoru elektronicznego; 

 4) przerwie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym  

w systemie dozoru elektronicznego; 

 5) warunkowym zawieszeniu wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. 

2. Zawiadomienie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 

w systemie dozoru elektronicznego przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 10 do rozporządzenia. 

§ 15. 1. Na formularzu zawiadomienia o przekazaniu kary do wykonania organowi 

sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ 

umieszcza się informacje o: 

1) przekazaniu przez sąd polski orzeczenia do wykonania właściwemu organowi sądowemu 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej;  

2) rodzaju i wymiarze przekazanej do wykonania kary, środków karnych, środków 

związanych z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązków; 

3) dacie wykonania kary, środków karnych lub środków związanych z poddaniem sprawcy 

próbie; 
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4) przekazaniu do wykonania orzeczonego dozoru kuratora lub innej instytucji publicznej; 

5) przekazaniu do wykonania orzeczonego przepadku; 

6) umorzeniu postępowania wykonawczego; 

7) podjęciu postępowania wykonawczego. 

2. Zawiadomienie o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ przekazuje  

do Rejestru sąd, który wydał postanowienie w przedmiocie wystąpienia o wykonanie 

orzeczenia. 

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 11 do rozporządzenia. 

§ 16. 1. Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza 

się informacje o: 

 1) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie 

poprawczym; 

 2) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia; 

 3) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie 

poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym; 

 4) zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego; 

 5) odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu kary; 

 6) przerwaniu albo odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych, 

a także odwołaniu przerwy albo odroczenia; 

 7) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego; 

 8) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej; 

 9) wykonaniu środka zabezpieczającego – przepadku przedmiotów, orzeczonego na 

podstawie art. 43 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy; 

 10) umorzeniu postępowania wykonawczego. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 12 do rozporządzenia. 

§ 17. 1. Na formularzu zawiadomienia o umieszczeniu,  przedłużeniu pobytu  

w schronisku dla nieletnich  lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich 

umieszcza się informacje o: 

1)  umieszczeniu w schronisku dla nieletnich; 

2) przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich; 

3) zwolnieniu nieletniego ze schroniska. 
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2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1,  przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd 

orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie art. 10 § 2 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 13 do rozporządzenia. 

§ 18. 1. Na formularzu zawiadomienia o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego 

umieszcza się informacje o tym rozesłaniu lub odwołaniu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd lub prokurator 

wydający postanowienie o poszukiwaniu bądź odwołaniu poszukiwań listem gończym. 

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 14 do 

rozporządzenia. 

§ 19. 1. Na formularzu zawiadomienia o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego 

aresztowania umieszcza się informacje o: 

 1) zastosowaniu tymczasowego aresztowania; jeżeli tymczasowe aresztowanie wykonywane 

jest w formie umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym; 

 2) uchyleniu tymczasowego aresztowania; 

 3) miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego. 

2. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, 

zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przesyła do Rejestru sąd orzekający 

o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. 

3. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, 

zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła do Rejestru sąd lub 

prokurator, który uchylił tymczasowe aresztowanie. 

4. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, 

zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przesyła do Rejestru sąd orzekający 

o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a w przypadku gdy umieszczenie 

w odpowiednim zakładzie leczniczym nastąpiło po wydaniu postanowienia o zastosowaniu 

tymczasowego aresztowania, zawiadomienie to przesyła organ, do którego dyspozycji 

tymczasowo aresztowany pozostaje. 

5. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 15 do rozporządzenia. 

§ 20. 1. Na formularzu zawiadomienia dotyczącego podmiotu zbiorowego umieszcza się 

informacje o: 
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 1) wykonaniu kary pieniężnej; 

 2) wykonaniu przepadków; 

 3) wykonaniu zakazów; 

 4) wykonaniu podania wyroku do publicznej wiadomości; 

 5) zatarciu orzeczenia; 

 6) likwidacji podmiotu zbiorowego. 

2. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący 

orzeczenie. 

3. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje,  

o których mowa w ust. 1 pkt 6, przesyła do Rejestru sąd gospodarczy. 

4. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik  

nr 16 do rozporządzenia. 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2013 r.  

 

 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 



          
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia ..., (poz. ...) 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

           

                               Numer PESEL                                       KARTA REJESTRACYJNA KARNA   

Sygnatura akt sprawy I instancji                                                                                                      Seria i nr dowodu tożsamości 

...................................................                                     ...…………………………....……. 

           Nazwisko rodowe .......................................................................................................................................................................... 

           Nazwisko (w tym przybrane) ......................................................................................................................................................... 

           Imiona ...............................................................................................................................Płeć:     K            M                               

           Imię ojca  ..............................   Imię matki  ..............................   Nazwisko rodowe matki  ………................................................ 

           Data urodzenia  ................................... Miejsce urodzenia ………………….… Państwo urodzenia ............................................... 

           Obywatelstwo(-wa)  .......................................................  Zawód wyuczony i wykonywany  ........................................................ 

           Miejsce zamieszkania ..................................................................................................................................................................... 

Wykonywanie funkcji posła/senatora/posła do Parlamentu Europejskiego/nie dotyczy*) 

           Oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie ....................................................................................................................................... 
( województwo ) 

Data wydania 
orzeczenia 

Kwalifikacja prawna czynu zabronionego 
oraz podstawa prawna orzeczonych kar, 
środków karnych, środków 
zabezpieczających, dozoru kuratora, 
nałożonych obowiązków, warunkowego 
umorzenia postępowania karnego                 
(art. kk lub innej ustawy) 

Orzeczone  kary, środki  karne, 
środki  zabezpieczające, dozór 
kuratora, obowiązki lub środek 
wychowawczy, poprawczy, 
wychowawczo-leczniczy 
 

Wykonanie kary 
zawieszono –  okres 
próby 

  

Data 
uprawomocnienia 
się orzeczenia 

Warunkowe umorzenie – 
okres próby 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Miejsce popełnienia czynu zabronionego ................................................................................................................................................................................................ 

(miejscowość, powiat,  województwo) 

 
Data popełnienia czynu zabronionego ..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 *) Niepotrzebne skreślić. 

**) Wypełnić w przypadku przejęcia do wykonania orzeczenia państwa członkowskiego UE. 
 

                                                                 

                                                                      pieczęć urzędowa 

                 
   Data sporządzenia ……………………………                                                                                   Podpis ………………………………
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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…
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Oznaczenie organu, który wydał orzeczenie przejęte do wykonania …………………………………………………………….. 

Państwo wydania orzeczenia ……………………….……….…....……………………………………………………………….  

Sygnatura akt sprawy….………….…….……..…………………… Data wydania orzeczenia……………………..…………**) 

Pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 – w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania : 

    tak   nie *) 

Czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich : 
                                                     tak  nie *) 

Osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji, sprawowania 
nadzoru nad jego działalnością:                                                      

tak                                   nie *) 

           i podpis osoby sporządzającej) 
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Załącznik nr 2 
WZÓR 

           

                               Numer PESEL                      KARTA REJESTRACYJNA NIELETNIEGO 

Sygnatura akt sprawy I instancji                                                          Seria i nr dowodu tożsamości 

....................................................                    ……..…………………...……… 

Nazwisko rodowe ................................................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ................................................................................................................................. 

Imiona  ..............................................................................................Płeć :     K            M                

Imię ojca……………… Imię matki……………… Nazwisko rodowe matki...….…….……………….……..... 

Data urodzenia   ................................................ Miejsce urodzenia....................................................................... 

Państwo urodzenia............................................ Obywatelstwo(-wa)..................................................................... 

Miejsce zamieszkania ............................................................................................................................................ 

Zawód wyuczony i wykonywany  ......................................................................................................................... 

Oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie ............................................................................................................. 
( województwo ) 

Data wydania 
orzeczenia 

Kwalifikacja prawna 
czynu  zabronionego  
(art. kk lub innej ustawy) 

Orzeczony środek wychowawczy, poprawczy, 
wychowawczo-leczniczy lub kara, środki karne, 
środki zabezpieczające, okres próby, dozór 
kuratora, obowiązki oraz podstawa prawna ich 
orzeczenia 

 

Data 
uprawomocnienia się 
orzeczenia 

 

  

 

 

 

 
Miejsce popełnienia czynu zabronionego .......................................................................................................................... 

( miejscowość,  powiat,  województwo ) 
 

Data popełnienia czynu zabronionego ...................................................................................................... 
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 *) Wypełnić w przypadku przejęcia do wykonania orzeczenia państwa członkowskiego UE. 

**) Niepotrzebne skreślić. 
 

 

 

pieczęć urzędowa 

 

       Data sporządzenia ...............................                                                                                      Podpis  .............................................. 
      (nazwisko, imię, stanowisko  
        i podpis osoby  sporządzającej) 

 

Oznaczenie organu, który wydał orzeczenie przejęte do wykonania …………………………………………………………….. 

Państwo wydania orzeczenia ……………………….……….…....……………………………………………………………….  

Sygnatura akt sprawy….………….…….……..…………………… Data wydania orzeczenia……………………..…………*) 

N
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…
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…
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…
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…

…
…

…
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…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 

(i
m

ię
 i 

na
zw

is
ko

) 

Pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 – w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej  

i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania : 

    tak   nie **) 
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Załącznik nr 3 
WZÓR  
 

    KARTA REJESTRACYJNA PODMIOTU ZBIOROWEGO 

Sygnatura akt sprawy I instancji 

............................................. 
                                                                                                                       NUMER KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

                           OZNACZENIE PODMIOTU ZB IOROWEGO 

Nazwa/firma ................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

SIED ZIBA PODMIO TU ZBIO ROWEGO      Kra j  …………………………….……........ 
 

Miejscowość ........................................................................ ul. ................................................................... 

Województwo ............................................................ Powiat ..................................................................... 
Oznaczenie sądu, który wydał wyrok........................................................................................................... 

(województwo) 

Data wydania 
wyroku  

Kwalifikacja prawna czynu  zabronionego 
osoby fizycznej stanowiącego podstawę 

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego 

Orzeczona kara pieniężna, przepadek, zakaz,
podanie wyroku do publicznej wiadomości 

 

Data 
uprawomocnienia się 

wyroku 

 

  

 
 

 

 

Czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności 

podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych 

Wspólnot Europejskich:                        tak        nie*) 

 

*) Niepotrzebne skreślić.  

 

 

 

 

pieczęć urzędowa 

 

 

Data sporządzenia  ......................................                                                       .. ….   Podpis ……………………………...… 
(nazwisko, imię, stanowisko 
i podpis osoby sporządzającej) 
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Załącznik nr 4 
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WZÓR 
 
 

    MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
   KRAJOWY REJESTR KARNY 

                                                            W WARSZAWIE  
                  Nazwa sądu sporządzającego 

ZAWIADOMIENIE  

w postępowaniu karnym 
 

           

                                                Numer PESEL     
 

Nazwa sądu i sygnatura akt sprawy I instancji                                    

..............................................................         

 

Nazwisko  rodowe .................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ................................................................................................... 

Imiona ....................................................................................................................................... 

Imię ojca  ...........................................................     Imię matki ............................................... 

Data urodzenia   .................................................   Nazwisko rodowe matki ............................ 

Miejsce urodzenia .............................................    Obywatelstwo............................................. 

Miejsce zamieszkania ............................................................................................................... 
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rodzaj i wymiar  
data wykonania  
 

 

data wydania  i treść 
postanowienia o zamianie 

 1.  Kara 

data  uchylenia 
postanowienia o zamianie 

 

rodzaj   
2.  Środek karny 

data wykonania  
data wydania   
data uprawomocnienia*)  
data uchylenia  
sygnatura sądu 
penitencjarnego 

 

okres próby  

3.  
Postanowienie  
o warunkowym zwolnieniu 
 
 

dozór  tak   nie**) 
data wydania    
data uprawomocnienia*)  4.  

Postanowienie  
o odwołaniu  warunkowego 
zwolnienia data uchylenia  

data wydania  
data uprawomocnienia*)  
data uchylenia  5.  

Postanowienie  
o zawieszeniu wykonania 
zastępczej kary pozbawienia 
wolności okres próby  

data wydania  
data uprawomocnienia***)  
data uchylenia  6.  

Postanowienie  
o odroczeniu lub przerwie**) 
wykonania kary pozbawienia 
wolności  okres 

odroczenia lub przerwy**) 
 

rodzaj  
data rozpoczęcia  
data zakończenia lub 
wykonania **) 

 

data uchylenia  

7.  Środki 
 zabezpieczające 

miejsce wykonywania  
data wydania  

8.  
Postanowienie   
o zwolnieniu  
z odbycia reszty kary 
ograniczenia wolności 

data uprawomocnienia  

data wydania  

9.  

Postanowienie o zwolnieniu 
od kary pozbawienia wolności, 
na podst. art. 336 § 3 i 4 kk lub 
od kary ograniczenia wolności, 
na podst. art. 62 § 2 kkw **) 

data uprawomocnienia*)  

data wydania  

data uprawomocnienia*)  

10.  
Postanowienie o umorzeniu 
postępowania wykonawczego 
 

podstawa prawna i treść 
 
 
 

11.  
Postanowienie o umorzeniu 
postępowania wykonawczego z 
powodu śmierci osoby 

data wydania  

*) Wypełnić, jeżeli wykonanie postanowienia zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 kkw. 
**)  Niepotrzebne skreślić. 

***)  Wypełnić, jeżeli wykonanie postanowienia zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 kkw albo prokurator na podstawie art. 154 § 1 kkw 
sprzeciwił się udzieleniu przerwy. 
 

 

pieczęć urzędowa 

Data sporządzenia ...............................                                                                                              Podpis  ............................................... 
  (nazwisko, imię, stanowisko  
   i podpis osoby  sporządzającej)  
 



Załącznik nr 5 
WZÓR 

 
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 

KRAJOWY REJESTR KARNY 
                Nazwa sądu sporządzającego                            W WARSZAWIE 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

O ZARZĄDZENIU WYKONANIA WARUNKOWO ZAWIESZONEJ KARY  

pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny*) 

 
 

           

                                    Numer PESEL                                                                                                                                                                                        

                            
Nazwisko  rodowe ......................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ........................................................................................................ 

Imiona ............................................................................................................................................ 

Imię ojca  ...........................................................   Imię matki ....................................................... 

Data urodzenia   ................................................  Nazwisko rodowe matki ................................... 

Miejsce urodzenia ..............................................  Obywatelstwo................................................... 

Miejsce zamieszkania .................................................................................................................... 

 

 

 
 
Postanowieniem Sądu .........................................................................................................................   

z dnia ……..…………………prawomocnym dnia ………..…...**) w sprawie o sygn. akt 

.......................... zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, 

ograniczenia wolności lub grzywny*) orzeczonej wyrokiem Sądu ………………………………… 

w sprawie ………………………………... 

 

Postanowieniem Sądu ………………………………………………………………………………... 

z dnia ………………… uchylono postanowienie z dnia ………………… o zarządzeniu 

wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub 

grzywny*) orzeczonej wyrokiem Sądu……………………………… w sprawie ……………… 

*) Niepotrzebne skreślić. 
**) Wypełnić, jeżeli postanowienie zostało wydane na podstawie art. 75 § 2 i 3 kk albo jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane 
przez sąd na podstawie art. 9 § 3 kkw.  

 
 

pieczęć urzędowa  
 

          Data sporządzenia …………………………………                                                            Podpis ……………………………….. 
                           …...... (nazwisko, imię, stanowisko   

               i podpis osoby sporządzającej) 
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Załącznik nr 6 
WZÓR 

 
                                                     MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 

KRAJOWY REJESTR KARNY 
                Nazwa sądu sporządzającego                            W WARSZAWIE 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności 

w trybie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego 

 
           

                                                  Numer PESEL                                                                                                             
                                                                                                                                                   

Nazwisko  rodowe ............................................................................................................................. 

Nazwisko (w tym przybrane) .........................................................  ................................................. 

Imiona ................................................................................................................................................ 

Imię ojca  ...........................................................   Imię matki ........................................................... 

Data urodzenia   ................................. ...............  Nazwisko rodowe matki ...................................... 

Miejsce urodzenia ..............................................  Obywatelstwo....................................................... 

Miejsce zamieszkania ........................................................................................................................ 

 

 

 
 
Postanowieniem Sądu ............................................................................................................................... 
     ( nazwa sądu wydającego orzeczenie w przedmiocie zawieszenia) 
   

w sprawie .................................................................................................................................................. 
(nazwa sądu i sygnatura akt sprawy I instancji) 

 

warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności:…………………………….……….... 
(wymiar) 

 

Data wydania postanowienia Grzywna (wysokość)   

 środek karny  

Okres próby 
 
Data uprawomocnienia się 
postanowienia 

dozór 

 

 

Data uchylenia postanowienia 

 

 
obowiązki 

 

 
 

 
pieczęć urzędowa 

 
 

          Data sporządzenia …………………………………                                                           Podpis …………………………………………. 
                             (nazwisko, imię, stanowisko   

     i podpis osoby sporządzającej) 
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Załącznik nr 7 

16 
 

WZÓR 
 
 

    MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
   KRAJOWY REJESTR KARNY 

                                                      W WARSZAWIE  
                  Nazwa sądu sporządzającego 

    ZAWIADOMIENIE  

o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia 
 
           

                                Numer PESEL     
Nazwa sądu i sygnatura akt sprawy I instancji ……………………...............................................

         

Nazwisko  rodowe .................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ........................................................................................ .......... 

Imiona ....................................................................................................................................... 

Imię ojca  ...................................................   Imię matki .............................. ........................... 

Data urodzenia   .........................................   Nazwisko rodowe matki …................................ 

Miejsce urodzenia ......................................   Obywatelstwo..................................................... 

Miejsce zamieszkania ................................................................................................................ 

 

 

data kasacji  

1. 
Uchylenie  prawomocnego 
orzeczenia  
w wyniku kasacji 

 
treść 
 
 

 

data wydania  

2. 
Postanowienie   
o przywróceniu terminu do 
zaskarżenia orzeczenia 

 
treść 
 

 

data 
stwierdzenia 

 

3. 
Stwierdzenie nieważności 
prawomocnego orzeczenia 
 

 
treść 
 

 

data wydania  

4. 
Postanowienie o  wznowieniu 
postępowania sądowego 
zakończonego prawomocnym 
orzeczeniem odnotowanym  
w Rejestrze 

treść 
 

 

data 
zastosowania 

 

data 
odwołania 

 

5. 
Amnestia / postanowienie o 
zastosowaniu prawa łaski*)         

 
treść 
postanowienia 
 

 

*) Niepotrzebne skreślić. 
pieczęć urzędowa  
 
 

          Data sporządzenia …………………………………                                                           Podpis …………………………………………. 
                            (nazwisko, imię, stanowisko   

    i podpis osoby sporządzającej) 



Załącznik nr 8 
WZÓR 

 
                                                     MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 

KRAJOWY REJESTR KARNY 
                Nazwa sądu sporządzającego                           W WARSZAWIE 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego 

w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe 

 
 

           

                                                  Numer PESEL                                                                                                             
                                                                                                                                                   

Nazwisko  rodowe ............................................................................................................................. 

Nazwisko (w tym przybrane) ............................................................................................................ 

Imiona ............................................................................................................................................... 

Imię ojca  ...........................................................   Imię matki .......................................................... 

Data urodzenia   ................................. ...............  Nazwisko rodowe matki ..................................... 

Miejsce urodzenia ..............................................  Obywatelstwo...................................................... 

Miejsce zamieszkania ....................................................................................................................... 

 

 

 
 
 
Postanowieniem Sądu .................................................................................................................. 

z dnia ……. ………………. prawomocnym dnia……………………. podjęto warunkowo 

umorzone postępowanie w sprawie o sygn. akt I instancji .………..…..………………………. 

 

 

 

 

 
 
 

pieczęć urzędowa 
 
 

          Data sporządzenia …………………………………                                                           Podpis …………………………………………. 
                            (nazwisko, imię, stanowisko   

    i podpis osoby sporządzającej) 
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Załącznik nr 9 
WZÓR 

 
                                                     MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 

KRAJOWY REJESTR KARNY 
                Nazwa sądu sporządzającego                            W WARSZAWIE 

 

ZAWIADOMIENIE  

 o zarządzeniu zatarcia skazania  
 
 

           

                                                  Numer PESEL                                                                                                             
                                                                                                                                                   

Nazwisko  rodowe ............................................................................................................................. 

Nazwisko (w tym przybrane) ............................................................................................................ 

Imiona ............................................................................................................................................... 

Imię ojca  ...........................................................   Imię matki .......................................................... 

Data urodzenia   .................................................  Nazwisko rodowe matki ..................................... 

Miejsce urodzenia ..............................................  Obywatelstwo...................................................... 

Miejsce zamieszkania ....................................................................................................................... 

 

 

 
 

Postanowieniem Sądu ............................................................................................................................. 

z dnia …….…………………prawomocnym dnia ………..…...*) w sprawie o sygn. akt ....................  

na podstawie art. ….....................................….................................….................................…............… 

zarządzono zatarcie skazania z wyroku Sądu ….....................................…...............................…........... 

w sprawie o sygn. akt I instancji ........................................................................…................................... 

 

*) Wypełnić, jeżeli wykonanie postanowienia zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 kkw. 
 
 
 
 
 
 

pieczęć urzędowa  
 
 

          Data sporządzenia …………………………………                                                           Podpis …………………………………………. 
                             (nazwisko, imię, stanowisko   

     i podpis osoby sporządzającej) 
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Załącznik nr 10 
WZÓR 

 

 
               MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 

              KRAJOWY REJESTR KARNY 
Nazwa sądu sporządzającego                                    W  WARSZAWIE 

ZZ AA WW II AA DD OO MM II EE NN II EE   
o wykonywaniu kary pozbawienia wolności  poza zak ładem karnym  

w systemie dozoru elektronicznego 
 

           

                           Numer PESEL          
 

  
..............................................................                                                                                      

Nazwa sądu i sygnatura  akt sprawy I instancji                                                                                                 
   

Nazwisko rodowe ..................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ................................................................................................... 

Imiona ....................................................................................................................................... 

Imię ojca  .............................................................  Imię matki ................................................. 

Data urodzenia   ................................. ..............    Nazwisko rodowe matki ............................ 

Miejsce urodzenia .............................................    Obywatelstwo............................................. 

Miejsce zamieszkania  .............................................................................................................. 
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1.  Postanowieniem Sądu  ................................................................................................................  z  dnia .................................................. 

    w sprawie o sygn. akt  ....................................... udzielono zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności                       

poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, orzeczonej wyrokiem Sądu  

……………………….………………  z dnia ......................... w sprawie o sygn. akt  I  instancji  ................................ 

 

2.  Postanowieniem Sądu  .............................................................................................. z dnia ..................................... 

w sprawie o sygn.  akt .................................... uchylono zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, orzeczonej wyrokiem 

Sądu............................................................................... .............................. z  dnia  ...................................................  

w sprawie o sygn. akt  I instancji   ................................................. 

 

3. Sąd   ................................................................................................ zawiadamia, że  dnia .................................... 

wykonano karę  pozbawienia wolności odbywaną w systemie dozoru elektronicznego,  orzeczoną wyrokiem 

Sądu.......................................................................................... w sprawie o sygn. akt I instancji ............................... 

                                                                   
 
4. Postanowieniem Sądu  ...................................................................................................... z dnia ............................ 

w sprawie o sygn. akt ................................... udzielono  przerwy w wykonywaniu  kary pozbawienia  wolności 

odbywanej w systemie dozoru elektronicznego, orzeczonej wyrokiem Sądu ............................................................... 

w sprawie o sygn. akt I instancji........................................................................... w okresie od ............................. 

do .......................................... 

 

5. Postanowieniem Sądu .....................................................................................................  z dnia ............................  

uprawomocnionym dnia ..................... w sprawie o sygn. akt .................................... warunkowo zawieszono na okres 

próby ................... wykonanie reszty kary pozbawienia  wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego, 

orzeczonej wyrokiem Sądu.................................................................................................... z dnia .......................... 

w sprawie o sygn. akt  I instancji   ....................................................... .    

Orzeczono karę grzywny w wysokości................................................. . 

Obowiązki............................................................................................... 

Dozór kuratora:           tak        nie*) 

 

6. Postanowieniem Sądu .................................................................................................. z dnia............................... 

w sprawie o sygn. akt ........................uchylono postanowienie o warunkowym zawieszeniu wykonania reszty kary 

pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego, orzeczonej wyrokiem 

Sądu............................................................... w sprawie o sygn. akt I instancji................................... 

 
 
 

                                                                       pieczęć urzędowa 
 

 
  Data sporządzenia ...................................                                                              Podpis ................................................. 

                                                                                                                                                                      (nazwisko, imię, stanowisko 
                                                                                                                              i podpis osoby sporządzającej) 

*) Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 11 
WZÓR 

 
 
 
 
 
Nazwa sądu  

          sporządzającego 
 

 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI  
       KRAJOWY REJESTR KARNY 
                 W WARSZAWIE 

 

  
 

 
 

ZAWIADOMIENIE  
o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ *) 
 
                    

 
 

             Numer PESEL 
 

  
 

 

  
Nazwisko rodowe ........................................................................................................................................... 
 
Nazwisko (w tym przybrane) ......................................................................................................................... 
 
Imiona ............................................................................................................................................................. 
 
Imię ojca .............................................................. 
 

Imię matki ................................................................. 
 

Data urodzenia .................................................... 
 

Nazwisko rodowe matki ........................................... 
 

Miejsce urodzenia ............................................... 
 

Obywatelstwo ........................................................... 
 

 

Miejsce zamieszkania ..................................................................................................................................... 
 

 
 

 
 

 

 
 

*) Niepotrzebne skreślić 
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1. Sąd skazujący: 2. 
 

Sygnatura akt sprawy: 
 

3. Sąd przekazujący: 4. Data wydania postanowienia w przedmiocie 
wystąpienia o wykonanie orzeczenia: 
 

5.  Państwo wykonania orzeczenia 
Orzeczenie było już uprzednio przekazane 
do innego państwa:        tak              nie 

6. Właściwy sąd lub inny organ państwa 
wykonania orzeczenia: 
 

7.  Rodzaj orzeczonej kary, środka karnego, 
środka związanego z poddaniem sprawcy 
próbie lub obowiązku: 

8. Wymiar przekazanej 
do wykonania kary, 
środka karnego, 
środka związanego z 
poddaniem sprawcy 
próbie lub 
obowiązku: 

9. Data, z którą 
wykonano 
karę, środek 
karny lub 
środek 
związany z 
poddaniem 
sprawcy 
próbie: 

Kara:   

Środki karne lub obowiązki orzeczone przy karze:   

Kara pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania: 

  

Środki karne lub obowiązki orzeczone przy karze 
pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania: 

  

Orzeczenie o warunkowym umorzeniu 
postępowania karnego:  
 

  

Obowiązki, świadczenia lub zakazy orzeczone 
przy warunkowym umorzeniu postępowania 
karnego: 
 

  

Samoistnie orzeczony środek karny:   

Orzeczenie o warunkowym zwolnieniu:   

Obowiązki orzeczone przy warunkowym 
zwolnieniu: 
 

  

10.  Dozór kuratora lub innej instytucji 
publicznej: 

 

11. Przepadek:  

12. Data wydania postanowienia o umorzeniu 
postępowania wykonawczego: 

 

13. Data wydania postanowienia o podjęciu 
postępowania wykonawczego: 

 

 
 

pieczęć urzędowa 
 
 
 
 
Data sporządzenia …………………   Podpis ………………………………… 
                  (nazwisko, imię, stanowisko  
                                                                                                                i podpis osoby sporządzającej) 
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Załącznik nr 12      
WZÓR 

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

W WARSZAWIE 
 Nazwa  sądu  sporządzającego                         

       ZAWIADOMIENIE  

     w postępowaniu w sprawach nieletnich 
 

           

                Numer PESEL 
                  
  Nazwa sądu i sygnatura akt sprawy I instancji                                                                    

 .........................................                   

                                    

  Nazwisko rodowe ..................................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ................................................................................................................... 

Imiona ....................................................................................................................................................... 

Imię ojca  ...........................................................       Imię matki .............................................................. 

Data urodzenia   ................................. ...............       Nazwisko rodowe matki ........................................ 

Miejsce urodzenia ..............................................       Obywatelstwo ........................................................ 

Miejsce zamieszkania ............................................................................................................................... 
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1. Postanowieniem Sądu ………………………………..…………… z dnia ………….……...……    

     (nazwa sądu wydającego postanowienie)  

w sprawie o sygnaturze akt ………………………………….. : 

 

*)    zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym, 

*)      odstąpiono od umieszczenia w zakładzie poprawczym  i  

- wymierzono karę……………………………………………………………………………………, 

(rodzaj i wymiar kary) 

- odstąpiono od wymierzenia kary **), 

*)      warunkowo zwolniono z zakładu poprawczego 

- okres próby …………………………………………………………………………….…..…., 

- środek wychowawczy …………………………………………………….………………..…., 

*)    odwołano warunkowe zwolnienie, 

*)    warunkowo odstąpiono od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym 

- środek wychowawczy …………………………………………………………………...……., 

*)  zarządzono umieszczenie w zakładzie poprawczym  po warunkowym odstąpieniu od 

wykonania orzeczenia, 

*)    zmieniono środek wychowawczy lub wychowawczo-leczniczy**) 

- zmieniono na ………………………………………………………………………………….. , 

- dodano ………………………….……………………………………………………………...., 

*)    uchylono środek wychowawczy lub wychowawczo-leczniczy**)  

- podać jaki………..……………………………………………………………………………..., 

*)    przerwano wykonywanie środków wychowawczych lub poprawczych**) 

- okres przerwy ………………………………………………………………………………......, 

*)   odwołano przerwę w wykonywaniu środków wychowawczych lub poprawczych, 

*)    odroczono wykonywanie środków wychowawczych lub poprawczych**) 

- okres odroczenia ……………………………………………………………………………....., 

*)   odwołano odroczenie wykonywania środków wychowawczych  lub poprawczych, 

*)    odstąpiono od stosowania orzeczonego środka wychowawczego, 

*)    umorzono postępowanie wykonawcze. 

 

2. Dnia ………………………. wykonano środek zabezpieczający – przepadek przedmiotów. 

3. Dnia ………………………. powołano nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby 

zastępczej. 

 
*) Właściwe zaznaczyć. 
**) 

Niepotrzebne skreślić. 
                                                                  pieczęć urzędowa 
 
 

Data sporządzenia ...........................                                   Podpis ............................................... 
  (nazwisko, imię, stanowisko 
 i podpis osoby sporządzającej) 
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Załącznik nr 13 
WZÓR 

 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY  

    Nazwa sądu sporządzającego                                        W WARSZAWIE 
      

ZAWIADOMIENIE  

o umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub 
zwolnieniu*) nieletniego ze schroniska dla nieletnich 

 
           

Numer PESEL                                                                                       
                                                                                                      

               

Nazwisko rodowe ......................................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane)........................................................................................................................ 

Imiona ........................................................................................................................................................... 

Imię ojca  ...........................................................      Imię matki ................................................................... 

Data urodzenia   ................................. ...............      Nazwisko rodowe matki ............................................. 

Miejsce urodzenia ..............................................      Obywatelstwo.............................................................. 

Miejsce zamieszkania ................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Postanowieniem Sądu ....................................................................... z dnia .................................................. 
          nazwa sądu wydającego postanowienie  i sygnatura akt sprawy) 

 
    został umieszczony w schronisku dla nieletnich na okres ............................................................................. 
 
 
 

Postanowieniem Sądu ....................................................................... z dnia .................................................. 
               (nazwa sądu wydającego postanowienie  i sygnatura akt sprawy) 

 
    przedłużono pobyt w schronisku dla nieletnich na okres ............................................................................... 
 
 
 

Postanowieniem Sądu ...................................................................... z dnia .................................................... 
                                    (nazwa sądu wydającego postanowienie  i sygnatura akt sprawy) 
 

zwolniono nieletniego ze schroniska dla nieletnich.  
 
  *) Niepotrzebne skreślić. 

 

pieczęć urzędowa 
 

 
   Data sporządzenia ..........................................                                                            Podpis ............................................ 

                        (nazwisko, imię, stanowisko 
                         i podpis osoby sporządzającej) 



 

26 
 

Załącznik nr 14 
WZÓR 

 
 

   MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
   Nazwa organu sporządzającego                         KRAJOWY REJESTR KARNY 

            W WARSZAWIE 
 

ZAWIADOMIENIE 
o rozesłaniu oraz odwołaniu*) listu gończego 

…………………………………… 
       Sygnatura akt sprawy   

 
           

                          Numer PESEL                                                                                                             
                   

Nazwisko rodowe ................................................................................................................................ 

Nazwisko (w tym przybrane) .............................................................................................................. 

Imiona .................................................................................................................................................. 

Imię ojca  ......................................................      Imię matki ............................................................... 

Data urodzenia   ................................. ..........      Nazwisko rodowe matki ......................................... 

Miejsce urodzenia .........................................      Obywatelstwo.......................................................... 

Miejsce zamieszkania ........................................................................................................................... 

 

 
 

 
 

 
Postanowieniem Sądu, prokuratora*)  ...................................................................................................................... 

( nazwa organu wydającego postanowienie ) 
z dnia ..........................................................................................    rozesłano list gończy za podejrzanym/oskarżonym/skazanym *)  
 

z art.  ................................................................................................................................................................................................................. 
(Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub innej ustawy) 
 

w celu wykonania kary pozbawienia wolności/zastępczej kary pozbawienia wolności/nie dotyczy*)  
 
w sprawie........................................................................................................................................................................................................ 

  (nazwa sądu i sygn. akt I  instancji) 
 

 
Postanowieniem Sądu, prokuratora*)  .................................................................................................................................................... 

                           (nazwa organu wydającego postanowienie ) 

z dnia .................................................... odwołano list  gończy z dnia ...................................................................................................  

rozesłany za podejrzanym/oskarżonym/skazanym*) w celu wykonania kary pozbawienia wolności/zastępczej kary  

pozbawienia wolności/nie dotyczy*) w sprawie ................................................................................................................................ 
                                                (nazwa organu i  sygn. akt sprawy) 

*) Niepotrzebne skreślić. 

pieczęć urzędowa 

 

Data sporządzenia ........................................                                                                  Podpis .................................................. 
     (nazwisko, imię, stanowisko 

   i podpis osoby sporządzającej)  
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Załącznik nr 15 
WZÓR 

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

 Nazwa organu sporządzającego                       W WARSZAWIE      

ZAWIADOMIENIE  
 o zastosowaniu oraz uchyleniu*) tymczasowego aresztowania 

……………………………….. 
                 Sygnatura akt sprawy 

 
           

      Numer PESEL  
                                                    

       

Nazwisko rodowe ...................................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) .................................................................................................................... 

Imiona ........................................................................................................................................................ 

Imię ojca  ...................................................................  Imię matki............................................................. 

Data urodzenia   ....................................................       Nazwisko rodowe matki....................................... 

Miejsce urodzenia ................................................        Obywatelstwo....................................................... 

Miejsce zamieszkania ................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Postanowieniem Sądu ......................................................................................... z  dnia.................................................... 
               (nazwa sądu wydającego postanowienie)  

 
został tymczasowo aresztowany*)   za zarzucany czyn z art.  ............................................................................................ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………........... 

                                                                 (Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego  lub innej ustawy) 

na okres ……………………………………………... od   ................................................ do ..................................................................... 
         (czas trwania) 

 
Miejsce osadzenia   …..……………………………………………………………………………………...................... 
                                                                                                                         (nazwa zakładu leczniczego) 
 

Postanowieniem Sądu, prokuratora*)   ............................................................................................................................... 
           (nazwa organu wydającego postanowienie) 

z dnia .............................    uchylono tymczasowe aresztowanie zastosowane postanowieniem Sądu…………….……..  
 
…………………………………………..…………….. z dnia................................ w sprawie*) ………………….…… 

(nazwa sądu wydającego postanowienie)                   (sygnatura akt sprawy) 

 

 
*) Niepotrzebne  skreślić.      

 
 

pieczęć urzędowa 
 

Data sporządzenia ..................................                                                     Podpis ....................................................... 
        (nazwisko, imię, stanowisko  
         i podpis osoby sporządzającej)  
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Załącznik nr 16       
WZÓR 

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
              KRAJOWY REJESTR KARNY 

     Nazwa sądu sporządzającego                                 W WARSZAWIE 
 

 

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU ZBIOROWEGO 

Nazwa sądu i sygnatura akt sprawy I instancji 
          

............................................. 
                                                                                                                NUMER KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

OZNACZENIE PODMIOTU ZBIOROWEGO 

Nazwa/firma ........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

SIEDZIBA PODMIOTU ZBIOROWEGO       Kraj  ………………………………..…….. . . .  
 

Miejscowość ........................................................................ ul. ............................................................................. 

Województwo ...................................................................  Powiat ........................................................................ 

 

 

 

wymiar 

1. 
Kara 
pieniężna 

data wykonania  4. 

Podanie 
wyroku do 
publicznej 
wiadomości 

data wykonania 

rodzaj  

2. Przepadek  data wykonania 5. 

Data 
likwidacji 
podmiotu 
zbiorowego 

 

data wydania 
 
 

rodzaj 

data uprawomocnienia się  
 
 

3. Zakazy  

data wykonania  

 

6. Zatarcie 
orzeczenia  

podstawa prawna  

 

pieczęć urzędowa 

 

 

Data sporządzenia  ......................................                                                                        Podpis ………………………………………… 
(nazwisko, imię, stanowisko 
i podpis osoby sporządzającej) 

 
 



 

UZASADNIENIE 

  

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania, 

przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień oraz 

szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu stanowi 

wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia ... o zmianie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 

z ... poz. ...). 

Przepis upoważniający Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia  

w przedmiotowym zakresie wynika z potrzeby zachowania tożsamości danych 

przekazywanych do Rejestru w formie papierowej z danymi przekazywanymi za pomocą 

systemu teleinformatycznego, a także dokonania zmian w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.  

Projekt stanowi w znacznej mierze powtórzenie dotychczasowych rozwiązań, które 

sprawdziły się w praktyce, z jednoczesnym dostosowaniem do brzmienia obowiązujących 

przepisów. 

Stosownie do treści art. 11 ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustalonego przez art. 1 pkt 4  

i pkt 5 lit. b projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym (zwanej dalej ustawą o zmianie ustawy o KRK i KRS) 

zaszła konieczność wprowadzenia odmiennych od dotychczasowych uregulowań 

w projektowanym § 4, 5, 16, 17, 18, 19 rozporządzenia, a także dostosowania do zmienionych 

przepisów wzorów formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień.  

W formularzu karty rejestracyjnej karnej – § 4 projektu dodano „środki wychowawcze, 

poprawcze oraz wychowawczo-lecznicze” aby umożliwić sądom przekazywanie do Rejestru 

informacji o orzeczonych w postępowaniach karnych środkach wychowawczych, 

poprawczych lub wychowawczo-leczniczych stosowanych na podstawie ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich.  Powyższe zagadnienia zostało analogicznie 

uregulowane w rozporządzeniu  wydanym na podstawie delegacji ustawowej określonej 

w art. 1 pkt 5 lit. d ustawy o zmianie ustawy o KRK i KRS. Odnośnie przekazywania kart 

rejestracyjnych karnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

Natomiast w formularzu karty rejestracyjnej nieletniego pojęcie „środek leczniczo- 

-wychowawczy” zastąpiono określeniem „środek wychowawczo-leczniczy”, celem 

ujednolicenia nazewnictwa do brzmienia ustawowego – § 5 ust. 2 projektu. 
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Znacznych modyfikacji wymagał § 16 określający informacje, które mają być zawarte 

w zawiadomieniu w postępowaniu w sprawach nieletnich, celem dostosowania do brzmienia 

zmienianej ustawy o KRK. W konsekwencji, koniecznym stało się dodanie nowych pól we 

wzorze formularza, aby umożliwić sądom przesyłanie danych o zarządzeniu umieszczenia 

nieletniego w zakładzie poprawczym po warunkowym odstąpieniu od umieszczenia 

w zakładzie poprawczym, odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym 

i wymierzenie kary, odwołaniu przerwy lub odroczenia wykonywania środków 

wychowawczych lub poprawczych. 

Zmieniono także wzór formularza o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich w sposób 

umożliwiający zawarcie w nim informacji o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla 

nieletnich. 

Istotne zmiany zostały wprowadzone w zakresie przesyłania danych o osobach 

tymczasowo aresztowanych. Zgodnie z brzmieniem ustawowym określonym w art. 1 pkt 4 

ustawy o zmianie ustawy o KRK i KRS  sąd stosujący tymczasowe aresztowanie tylko 

w jednym przypadku przesyłałby zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego 

aresztowania, a mianowicie gdy, na podstawie art. 260 k.p.k., tymczasowe aresztowanie 

wykonywane będzie w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym. W tym 

zakresie zmodyfikowano wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w § 19 

projektowanego rozporządzenia. 

Obowiązek przesyłania zawiadomień o osobach osadzonych w jednostkach 

penitencjarnych w związku ze stosowaniem tymczasowego aresztowania spoczywać będzie 

na Dyrektorze Generalnym Służby Więziennej, a tym samym zwolnienie sądów z obowiązku 

przesyłania danych w tym zakresie, przyczyni się do zmniejszenia obciążenia pracą 

sekretariatów sądów i Rejestru oraz usunie dublowanie się danych gromadzonych 

w Rejestrze. Nadmienić należy, że dane przekazywane przez Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej cechują się aktualnością i szybkością przekazywania, co dla realizacji celu 

posiadania przez Rejestr aktualnej bazy danych ma istotne znaczenie. Centralny Zarząd 

Służby Więziennej kompleksowo gromadzi i przetwarza dane o osobie tymczasowo 

aresztowanej i w ciągu 24 godzin za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przesyła 

do Rejestru zmiany jej dotyczące. 

Ze względu na konieczność zachowania identyczności danych przesyłanych w postaci 

papierowej i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wprowadzono nieznaczne 

modyfikacje we wzorze formularza zawiadomienia o rozesłaniu oraz odwołaniu listu 

gończego, zastępując w części dotyczącej postanowienia o  odwołania listu gończego „nazwa 

30 
 



 

sądu i sygn. akt I instancji” na „nazwa organu i sygn. akt sprawy”. Poprzedni zapis zawężał 

obowiązek przekazywania informacji tylko do sądu.  

Przepis § 21 projektowanego rozporządzenia reguluje jego datę wejścia w życie. 

Z uwagi na fakt, że z dniem 30 czerwca 2013 r. wchodzi w życie ustawa  

o zmianie ustawy o KRK i KRS w zakresie przepisów dotyczących przekazywania kart 

rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, proponuje 

się, aby przedłożony projekt, który jest wydany na jej podstawie, również wszedł w życie 

z dniem 30 czerwca 2013r.  

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony, stosownie do brzmienia § 11a ust. 1 

uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2002 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), za pośrednictwem Internetu na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (BIP RCL), zaś w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony będzie odnośnik 

wskazujący konkretną stronę w BIP RCL. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie podlega zaopiniowaniu przez instytucje i organy Unii 

Europejskiej, ani przez Europejski Bank Centralny. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Regulacja przewidziana w projekcie oddziałuje na funkcjonowanie Krajowego 

Rejestru Karnego, a także funkcjonowanie sądów i prokuratur zobowiązanych ustawą 

o Krajowym Rejestrze Karnym do przesyłania danych do Rejestru.  

2. Konsultacje społeczne  

Projekt ma charakter techniczny, nie istniała zatem potrzeba poddawania go 

konsultacjom społecznym. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Wprowadzenie regulacji objętych niniejszym rozporządzeniem nie spowoduje 

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 
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                                                                                     Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia                                    

 

w sprawie zakresu informacji przekazywanych do Krajowego Rejestru Karnego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w kartach rejestracyjnych 

i zawiadomieniach 

 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze 

Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) zakres informacji zawartych w kartach rejestracyjnych przekazywanych do Rejestru za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego; 

2) zakres informacji zawartych w zawiadomieniach przekazywanych do Rejestru za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 2. 1. Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r.  

o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej „ustawą”, do przekazywania kart 

rejestracyjnych, zawiadomień o zmianach ewidencyjnych oraz zawiadomień dotyczących 

podmiotu zbiorowego, zwanych dalej „zawiadomieniami”, przekazują karty rejestracyjne 

i zawiadomienia niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego 

faktu, który stanowi podstawę ich przekazania do Rejestru. 

§ 3. Ustala się następujące karty rejestracyjne: 

1) karta rejestracyjna karna; 

2) karta rejestracyjna nieletniego; 

3) karta rejestracyjna podmiotu zbiorowego. 

§ 4. W karcie rejestracyjnej karnej umieszcza się dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 

ustawy. 

 



§ 5. W karcie rejestracyjnej nieletniego umieszcza się dane, o których mowa w art. 12 

ust. 1 ustawy, z wyjątkiem: 

1)  informacji o wykonywaniu funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu 

Europejskiego; 

2)  informacji, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, 

podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, 

jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich; 

3)  informacji, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną 

został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich. 

 

§ 6. W karcie rejestracyjnej podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje,  

o których mowa w art. 12 ust. 1a ustawy, a także numer KRS przedsiębiorcy. 

 

§ 7. W zawiadomieniach umieszcza się informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2 

ustawy, w zakresie danych osobowych, a także nazwę organu sporządzającego 

zawiadomienie. 

§ 8. 1. W zawiadomieniu o wykonaniu kary umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) rodzaju i wymiarze kary; 

3) dacie wykonania kary. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 9. 1. W zawiadomieniu o zamianie kary umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) rodzaju i wymiarze kary podlegającej zamianie; 

3) rodzaju i wymiarze kary zastępczej; 

4) dacie wydania postanowienia o zamianie kary. 

2. W przypadku uchylenia postanowienia, w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się 

datę wydania postanowienia o uchyleniu. 

3. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

§ 10. 1. W zawiadomieniu o wykonaniu środka karnego umieszcza się  

informacje o: 
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1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) rodzaju i wymiarze środka karnego; 

3) dacie wykonania środka karnego. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie. 

 

§ 11. 1. W zawiadomieniu o warunkowym zwolnieniu umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wydania postanowienia; 

3) dacie uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez 

sąd na mocy art. 9 § 3 k.k.w.; 

4) sygnaturze sądu penitencjarnego; 

5) okresie próby; 

6) orzeczonym dozorze kuratora. 

2. W przypadku uchylenia postanowienia, w zawiadomieniu o uchyleniu, umieszcza się 

datę wydania postanowienia o uchyleniu. 

3. Zawiadomienia przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

 

§ 12. 1. W zawiadomienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia umieszcza się 

informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wydania postanowienia o odwołaniu oraz datę jego uprawomocnienia, jeżeli jego 

wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na mocy art. 9 § 3 k.k.w. 

2. W przypadku uchylania postanowienia, w zawiadomieniu o dowołaniu warunkowego 

zwolnienia umieszcza się datę wydania postanowienia o uchyleniu. 

3. Zawiadomienia przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

 

§ 13. 1. W zawiadomieniu o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności 

umieszcza się informację o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wydania postanowienia; 

3) dacie uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez 

sąd na mocy art. 9 § 3 k.k.w.; 

4) rodzaju i wymiarze kary; 

5) okresie, na jaki odroczono wykonanie kary. 
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2. W przypadku uchylenia postanowienia, w zawiadomieniu o uchyleniu postanowienia 

o odroczeniu wykonania kary umieszcza się datę wydania postanowienia o uchyleniu oraz 

datę jego uprawomocnienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd na mocy 

art. 9 § 3 kkw. 

3. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 14. 1. W zawiadomieniu o przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności 

umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wydania postanowienia; 

3) dacie uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez 

sąd na mocy art. 9 § 3 kkw albo prokurator na podstawie art. 154 § 1 k.k.w. sprzeciwił się 

udzieleniu przerwy; 

4) rodzaju i wymiarze kary; 

5) okresie, na jaki udzielono przerwy. 

2. W przypadku uchylenia postanowienia, w zawiadomieniu o uchyleniu postanowienia 

o przerwie w wykonaniu kary umieszcza się datę wydania postanowienia o uchyleniu 

oraz datę jego uprawomocnienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd 

na mocy art. 9 § 3 k.k.w. 

3. Zawiadomienia przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

 

§ 15. 1. W zawiadomieniu o rozpoczęciu wykonywania środka zabezpieczającego 

umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) r

odzaju środka zabezpieczającego; 

3) d

acie rozpoczęcia wykonywania środka zabezpieczającego; 

4) m

iejscu wykonywania środka zabezpieczającego. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 
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§ 16. 1. W zawiadomieniu o zakończeniu wykonywania lub wykonaniu środka 

zabezpieczającego umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) r

odzaju środka zabezpieczającego; 

3) d

acie zakończenia lub dacie wykonania środka zabezpieczającego. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 17. 1. W zawiadomieniu o uchyleniu środka zabezpieczającego umieszcza się 

informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) r

odzaju środka zabezpieczającego; 

3) d

acie wydania postanowienia o uchyleniu. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 18. 1. W zawiadomieniu o zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności 

umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) d

acie wydania postanowienia; 

3) d

acie uprawomocnienia postanowienia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 19. 1. W zawiadomieniu o zwolnieniu od kary pozbawienia wolności na podstawie 

art. 336 § 3 i 4 kk, umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 
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2) d

acie wydania postanowienia; 

3) d

acie uprawomocnienia postanowienia, jeżeli wykonanie postanowienia zostało 

wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 § 3 k.k.w. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 20. 1. W zawiadomieniu o zwolnieniu od wykonania kary ograniczenia wolności 

na podstawie art. 62 § 2 k.k.w. umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) d

acie wydania postanowienia; 

3) d

acie uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez 

sąd na podstawie art. 9 § 3 k.k.w. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 21. 1. W zawiadomieniu o umorzeniu postępowania wykonawczego umieszcza się 

informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wydania postanowienia; 

3) dacie uprawomocnienia postanowienia jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez 

sąd na podstawie art. 9 § 3 k.k.w.; 

4) podstawie prawnej oraz rodzaju kary lub środka karnego. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 22. 1. W zawiadomieniu o umorzeniu postępowania wykonawczego z powodu śmierci 

osoby, której dane zgromadzono w Rejestrze, umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) datę wydania postanowienia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 
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§ 23. 1. W zawiadomieniu o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary 

umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) r

odzaju kary; 

3) d

acie wydania postanowienia; 

4) d

acie uprawomocnienia postanowienia, jeżeli zostało ono wydane na podstawie art. 75 § 2 

i 3 kk albo jeżeli jego wydanie zostało wstrzymane przez sąd na podstawie art. 9 

§ 3 k.k.w. 

2. W przypadku uchylenia postanowienia, w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się 

informację o dacie postanowienia o uchyleniu. 

3. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 24. 1. W zawiadomieniu o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności w trybie 

art. 152 k.k.w. umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) d

acie wydania oraz uprawomocnienia postanowienia; 

3) w

yznaczonym okresie próby; 

4) o

rzeczonej grzywnie, środkach karnych, obowiązkach, a także dozorze. 

2. W przypadku uchylenia postanowienia, w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się 

informację o dacie postanowienia o uchyleniu. 

3. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 25. 1. W zawiadomieniu o uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji 

umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 
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2) d

acie kasacji; 

3) t

reści kasacji. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 26. 1. W zawiadomieniu o postanowieniu o przywróceniu terminu do zaskarżenia 

orzeczenia umieszcza się informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) d

acie wydania postanowienia; 

3) t

reści postanowienia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 27. 1. W zawiadomieniu o stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia 

umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie stwierdzenia nieważności; 

3) treści stwierdzenia nieważności. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 28. 1. W zawiadomieniu o postanowieniu o wznowieniu postępowania sądowego 

zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze umieszcza się 

informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wydania postanowienia; 

3) treści postanowienia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 29. 1. W zawiadomieniu o amnestii umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie zastosowania amnestii; 
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3) treści amnestii. 

2. W przypadku odwołania amnestii, w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się 

informację o dacie odwołania oraz jego treści. 

3. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 30. 1. W zawiadomieniu o zastosowaniu prawa łaski umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wydania postanowienia; 

3) treści postanowienia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 31. 1. W zawiadomieniu o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego 

w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienie; 

3) dacie wydania oraz dacie uprawomocnienia postanowienia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie 

 

§ 32. 1. W zawiadomieniu o zarządzeniu zatarcia skazania umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wydania postanowienia; 

3) dacie uprawomocnienia postanowienia, jeżeli jego wykonanie zostało wstrzymane przez 

sąd na podstawie art. 9 § 3 k.k.w.; 

4) podstawie prawnej postanowienia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 33. 1. W zawiadomieniu o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia 

wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się 

informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) sygnaturze postanowienia oraz dacie jego wydania; 

3) rodzaju i wymiarze kary. 
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2. W przypadku uchylenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego sąd w zawiadomieniu umieszcza 

informacje o sygnaturze postanowienia oraz dacie wydania postanowienia o uchyleniu. 

3. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

 

§ 34. 1. W zawiadomieniu o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem 

karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie wykonania kary. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

 

§ 35. 1. W zawiadomieniu o udzieleniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia 

wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się 

informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) sygnaturze postanowienia oraz dacie jego wydania; 

3) okresie, na jaki udzielono przerwy. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

 

§ 36. 1. W zawiadomieniu o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia 

wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) sygnaturze postanowienia; 

3) dacie wydania oraz uprawomocnienia postanowienia; 

4) okresie próby; 

5) wysokości orzeczonej kary grzywny, obowiązkach oraz dozorze kuratora. 

2. W przypadku uchylenia postanowienia, w zawiadomieniu o uchyleniu umieszcza się 

informacje o: 

1) n

azwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) n

azwie sądu wydającego postanowienie; 

3) s

ygnaturze postanowienia; 
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4) d

acie wydania postanowienia. 

3. Z

awiadomienie przesyła do Rejestru sąd penitencjarny. 

 

§ 37. 1. W zawiadomieniu o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu przekazującego; 

3) dacie wydania postanowienia w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia; 

4) państwie wykonania orzeczenia; 

5) nazwie sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia; 

6) tym, czy orzeczenie było już uprzednio przekazane do innego państwa; 

7) rodzaju orzeczonej kary, środka karnego, środka związanego z poddaniem sprawcy 

próbie lub obowiązku; 

8) wymiarze przekazanej do wykonania kary, środka karnego, środka związanego 

z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku; 

9) przekazaniu do wykonania dozoru kuratora lub innej instytucji publicznej; 

10) przekazaniu do wykonania przepadku; 

11) dacie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania wykonawczego; 

12) dacie wydania postanowienia o podjęciu postępowania wykonawczego; 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd, który wydał postanowienie  

w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia.  

 

§ 38. 1. W zawiadomieniu o wykonaniu przekazanej kary przez organ sądowy państwa 

członkowskiego Unii europejskiej umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) państwie wykonania orzeczenia; 

3) nazwie sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia; 

4) rodzaju i wymiarze przekazanej do wykonania kary, środka karnego, środka związanego 

z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku; 

5) dacie, z którą wykonano karę, środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy 

próbie. 
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2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd, który wydał postanowienie  

w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia.  

 

§ 39. 1. W zawiadomieniu o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego 

umieszczenia w zakładzie poprawczym umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia o zarządzeniu. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 40. 1. W zawiadomieniu o odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym 

i wymierzeniu kary umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia; 

4) rodzaju i wymiarze kary; 

5) odstąpieniu od wymierzenia kary. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 41. 1. W zawiadomieniu o warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego umieszcza 

się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia; 

4) okresie próby; 

5) środku wychowawczym stosowanym w okresie próby. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 42. 1. W zawiadomieniu o odwołaniu warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego 

umieszcza się  informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia o odwołaniu. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 
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§ 43. 1. W zawiadomieniu o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia 

o umieszczeniu w zakładzie poprawczym umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia; 

4) środku wychowawczym. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 44. 1. W zawiadomieniu o zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym, 

po warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia, umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 45. 1. W zawiadomieniu o zmianie środka wychowawczego lub wychowawczo- 

-leczniczego umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia o zmianie; 

4) rodzaju środka na jaki następuje zmiana; 

5) rodzaju środka jaki dodano. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 46. 1. W zawiadomieniu o uchyleniu środka wychowawczego lub wychowawczo- 

-leczniczego umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia o uchyleniu; 

4) rodzaju środka uchylanego. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 
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§ 47. 1. W zawiadomieniu o przerwie w wykonywaniu środków wychowawczych lub 

poprawczych umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia; 

4) okresie na jaki udzielono przerwy. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 48. 1. W zawiadomieniu o odwołaniu przerwy w wykonywaniu środków 

wychowawczych lub poprawczych umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia o odwołaniu. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 49. 1. W zawiadomieniu o odroczeniu wykonywania środków wychowawczych 

lub poprawczych umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia o odroczeniu; 

4) okresie na jaki odroczono wykonanie. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 50. 1. W zawiadomieniu o odwołaniu odroczenia wykonywania środków 

wychowawczych lub poprawczych umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia o odwołaniu.  

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 51. 1. W zawiadomieniu o odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka 

wychowawczego umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 
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3) dacie wydania postanowienia o odstąpieniu. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 52. 1. W zawiadomieniu o umorzeniu postępowania wykonawczego  

w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) nazwie sądu wydającego postanowienia oraz sygnaturze akt sprawy; 

3) dacie wydania postanowienia o umorzeniu. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 53. 1. W zawiadomieniu o wykonaniu środka zabezpieczającego przepadku 

przedmiotów umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie jego wykonania. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 54. 1. W zawiadomieniu o powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub 

służby zastępczej umieszcza się informacje o: 

1) nazwie oraz sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji; 

2) dacie powołania. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd rodzinny. 

 

§ 55. 1. W zawiadomieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich 

umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sądu oraz sygnaturze akt sprawy; 

2) dacie wydania postanowienia; 

3) okresie, na jaki umieszczono nieletniego w schronisku dla nieletnich. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd 

orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie art. 10 § 2 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

§ 56. 1. W zawiadomieniu o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich umieszcza 

się informacje o: 

1)  nazwie sądu oraz sygnaturze  akt sprawy; 
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2) dacie wydania postanowienia; 

3)  okresie, na jaki przedłużono pobyt w schronisku dla nieletnich. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd 

orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie art. 10 § 2 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

§ 57. 1. W zawiadomieniu o zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich 

umieszcza się informacje o: 

1) nazwie sadu oraz sygnaturze akt sprawy; 

2) dacie wydania postanowienia o zwolnieniu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd 

orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie art. 10 § 2 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

§ 58. 1. W zawiadomieniu o rozesłaniu listu gończego umieszcza się informacje o: 

1) nazwie organu wydającego postanowienie oraz sygnaturze akt sprawy; 

2) dacie wydania postanowienia o poszukiwaniu listem gończym; 

3) tym, czy list dotyczy podejrzanego, oskarżonego czy skazanego; 

4) kwalifikacji prawnej czynu zabronionego; 

5) tym, czy list został wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności, zastępczej 

kary pozbawienia wolności; 

6) nazwie  sądu i sygnaturze akt sprawy pierwszej instancji, jeżeli postanowienie 

o poszukiwaniu listem gończym dotyczy osoby skazanej.  

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd lub prokurator 

wydający postanowienie o poszukiwaniu listem gończym. 

 

§ 59. 1. W zawiadomieniu o odwołaniu listu gończego umieszcza się informacje o: 

1) nazwie organu wydającego postanowienie oraz sygnaturze akt sprawy; 

2) dacie wydania postanowienia o odwołaniu; 

3) nazwie organu wydającego postanowienie o poszukiwaniu; 

4) sygnaturze akt sprawy postanowienia o poszukiwaniu; 

5) dacie wydania postanowienia o poszukiwaniu; 

6) tym, czy list dotyczy podejrzanego, oskarżonego czy skazanego; 

16 
 



7) tym, czy list został wydany w celu wykonania przez skazanego kary pozbawienia 

wolności lub zastępczej kary pozbawienia wolności. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd lub prokurator 

wydający postanowienie o odwołaniu poszukiwań listem gończym. 

 

§ 60. 1. W zawiadomieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania umieszcza się 

informacje o: 

1) nazwie sądu wydającego postanowienie oraz sygnaturze akt sprawy; 

2) dacie wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania; 

3) kwalifikacji prawnej czynu zabronionego; 

4) czasie trwania wraz z okresem (od – do); 

5) miejscu osadzenia – nazwa zakładu leczniczego. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego 

aresztowania.  

 

§ 61. 1. W zawiadomieniu o uchyleniu tymczasowego aresztowania umieszcza się 

informacje o: 

1) nazwie organu wydającego postanowienie oraz sygnaturze akt sprawy; 

2) dacie wydania postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania; 

3) nazwie sądu wydającego postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania; 

4) sygnaturze akt sprawy postanowienia o zastosowaniu; 

5) dacie wydania postanowienia o zastosowaniu. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd lub prokurator, który uchylił tymczasowe 

aresztowanie. 

 

§ 62. 1. W zawiadomieniu o wykonywaniu tymczasowego aresztowania umieszcza się 

informacje o: 

1) nazwie sądu, który wydał postanowienie oraz sygnaturze akt sprawy; 

2) dacie wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania; 

3) kwalifikacji prawnej czynu zabronionego; 

4) miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego; 

5) przebiegu wykonywania tymczasowego aresztowania: 

a) data rozpoczęcia wykonywania tymczasowego aresztowania, 

b) data i powód zakończenia wykonywania tymczasowego aresztowania, 
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c) termin upływu stosowania tymczasowego aresztowania, 

d) informacja o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania zawierająca datę 

do kiedy przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania, 

e) informacja o skróceniu stosowania tymczasowego aresztowania zawierająca datę 

do kiedy tymczasowy areszt będzie stosowany. 

2. W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany został wydany do udziału  

w czynnościach procesowych lub do zakładu leczniczego poza teren aresztu śledczego lub 

zakładu karnego, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jako miejsce osadzenia 

tymczasowo aresztowanego, wskazuje się areszt śledczy lub zakład karny, w którego 

ewidencji tymczasowo aresztowany pozostaje.    

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny 

Służby Więziennej. 

 

§ 63. 1. W zawiadomieniu o osobie pozbawionej wolności umieszcza się informacje o: 

1) wykonywaniu kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, 

pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu oraz zastępczej kary pozbawienia 

wolności; 

2) nazwie sądu oraz sygnaturze akt pierwszej instancji; 

3) dacie wydania orzeczenia; 

4) kwalifikacji prawnej czynu zabronionego; 

5) rodzaju i wymiarze kary; 

6) miejscu wykonywania kary; 

7) przebiegu  wykonywania kary:  

a) data rozpoczęcia wykonywania kary, 

b) okresy wykonywania kary oraz  powody przerwania biegu wykonywania kary, jeżeli 

kara wykonywana była w różnych okresach, 

c) data i powód zakończenia wykonywania kary. 

2. W przypadku, gdy skazany lub ukarany został wydany do udziału  

w czynnościach procesowych lub do zakładu leczniczego poza teren aresztu śledczego lub 

zakładu karnego, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jako miejsce wykonywania 

kary, wskazuje się areszt śledczy lub zakład karny, w którego ewidencji skazany lub ukarany 

pozostaje. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny 

Służby Więziennej. 
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§ 64. 1. W zawiadomieniu dotyczącym wykonania przez podmiot zbiorowy kary 

pieniężnej umieszcza się informacje o:  

1) wymiarze kary; 

2) dacie wykonania kary. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 65. 1. W zawiadomieniu o wykonaniu przez podmiot zbiorowy przepadku umieszcza 

się informacje o: 

1)  rodzaj przepadku; 

2)  dacie wykonania przepadku. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 66. 1. W zawiadomieniu o wykonaniu przez podmiot zbiorowy zakazu umieszcza się 

informacje o: 

1) rodzaju zakazu; 

2) dacie wykonania zakazu. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 67. 1. W zawiadomieniu o wykonaniu przez podmiot zbiorowy podania wyroku 

do publicznej wiadomości umieszcza się datę wykonania podania wyroku do publicznej 

wiadomości. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 68. 1. W zawiadomieniu o likwidacji podmiotu zbiorowego umieszcza się datę 

likwidacji. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 

 

§ 69. 1. W zawiadomieniu o zatarciu orzeczenia wydanego wobec podmiotu zbiorowego 

umieszcza się informację o: 

1) dacie wydania oraz uprawomocnienia orzeczenia; 

2) podstawie prawnej zatarcia. 

2. Zawiadomienie przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji, wykonujący orzeczenie. 
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§ 70. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. 

w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego 

kart rejestracyjnych i zawiadomień (Dz. U. z 2012 r. poz. 458). 

§ 71. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2013 r.  

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu informacji 

przekazywanych do Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego w kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. 

o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654) w brzmieniu nadanym przez art. 1 

pkt 5 lit. d ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. … ). 

Wobec dokonanej zmiany art. 12 ust. 3 ustawy o KRK, upoważniającego Ministra 

Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia, dotychczasowy akt wykonawczy – 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu 

sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych 

i zawiadomień (Dz. U. z 2012 r. poz. 458) z dniem 30 czerwca 2013 r., tj. z datą wejścia 

w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, utraci moc obowiązującą. Tym samym powstała konieczność wydania 

nowego rozporządzenia.  

Nowelizacja przepisu upoważniającego Ministra Sprawiedliwości do wydania 

rozporządzenia w przedmiotowym zakresie polega na rezygnacji z określania 

w rozporządzeniu wzorów kart rejestracyjnych na rzecz określenia zakresu danych, jakie 

muszą być przekazywane w kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach przekazywanych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ten sposób przekazywania kart i zawiadomień 

ma stać się sposobem podstawowym. Przekazywanie informacji w formie papierowych kart 

rejestracyjnych i zawiadomień możliwe będzie do czasu zapewnienia warunków 
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technicznych. W związku z powyższym równolegle do niniejszego rozporządzenia 

funkcjonować będzie także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu 

sporządzania, przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych  

i  zawiadomień oraz szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej 

i w zawiadomieniu w postaci papierowej, wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o zmianie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma to 

na celu umożliwić przekazywanie do Rejestru kart rejestracyjnych i zawiadomień także 

w dotychczas stosowanej formie papierowej, do czasu zapewnienia wszystkim organom 

warunków technicznych do przesyłania kart i zawiadomień za pomocą systemu 

teleinformatycznego. 

Wskazane w projekcie rozporządzenia zakresy informacji, jakie mają być 

przekazywane przez sądy i inne organy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego są 

w znacznym stopniu odzwierciedleniem informacji, jakie były przekazywane w formularzach 

kart rejestracyjnych i zawiadomień sporządzanych w formie papierowej. Zakres 

przekazywanych danych został w niektórych miejscach zmieniony lub rozszerzony 

w stosunku do dotychczasowych uregulowań. Zmiany te wynikają z treści art. 1 ust. 2 pkt 6, 

art. 11 ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustalonego przez art. 1 pkt 1, pkt 4 i  pkt 5 lit. b projektu 

ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony, stosownie do brzmienia § 11a ust. 1 

uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2002 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), za pośrednictwem Internetu na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (BIP RCL), zaś w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony będzie odnośnik 

wskazujący konkretną stronę w BIP RCL. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie 

z  trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie podlega zaopiniowaniu przez instytucje i organy Unii 

Europejskiej, ani przez Europejski Bank Centralny. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Regulacja przewidziana w projekcie oddziałuje na funkcjonowanie Krajowego Rejestru 

Karnego, a także Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz sądów i prokuratur 

zobowiązanych ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym do przesyłania danych do Rejestru.  

Projektowany akt normatywny powinien znacząco przyspieszyć przekazywanie oraz 

włączanie do bazy danych Krajowego Rejestru Karnego informacji o wyrokach oraz innych 

zdarzeniach w postępowaniu karnym oraz karnym wykonawczym. 

2. Wyniki konsultacji społecznych 

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 

prezesom sądów apelacyjnych.   

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Koszt wdrożenia projektowanych rozwiązań to 571.000 zł. Część tych kosztów  

– w kwocie 456.229 zł – zostanie pokryta w ramach środków europejskich przeznaczonych 

na realizację projektu „Dostosowanie Krajowego Rejestru Karnego do wymiany informacji 

w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)”. 

Pozostała część wydatków w wysokości 114.771 zł została zaplanowana w budżecie 

państwa na 2012 r.  

Wdrożenie projektu nie spowoduje dodatkowego zaangażowania środków budżetu 

państwa. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

09/11/EP 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia                           
 

w sprawie wymogów technicznych jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart 

rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz trybu 

przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobu weryfikacji sądowego podpisu 

elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień przekazywanych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

 
 
 
 
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 654) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wymogi techniczne jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych  

i zawiadomień do systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego przez 

podmioty zobowiązane do ich dostarczania; 

2) tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji sądowego podpisu 

elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień przekazywanych do 

systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego. 

 

§ 2. 1. Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyłane do systemu teleinformatycznego 

muszą mieć postać plików zapisanych w standardzie XML. Ograniczenia i formaty danych 

przesyłanych w plikach XML opisane są za pomocą schematu XSD zgodnego z dokumentacją 

systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego. 

2. Zależności logiczne i chronologiczne w danych przesyłanych w kartach rejestracyjnych 

i zawiadomieniach muszą spełniać reguły walidacyjne szczegółowo opisane w dokumentacji 

systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego. 

 



§ 3. 1. Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyłane są za pomocą interfejsu  

z zastosowaniem protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego 

językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci 

WWW (HTTPS), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL). 

2. Wymogi techniczne aplikacji do przesyłania zawiadomień przez Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej określa porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej, 

a Biurem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. 

 

§ 4. 1. Zaświadczenia certyfikacyjne do weryfikacji sądowego podpisu elektronicznego 

uprawniające do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień wystawiają, weryfikują 

i wycofują podmioty wskazane przez Ministra Sprawiedliwości, świadczące usługi 

certyfikacyjne. 

2. Zaświadczenie certyfikacyjne wystawiane jest imiennie na wniosek właściwego organu 

uprawnionego do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień. 

3. Zaświadczenie certyfikacyjne jest zmieniane lub unieważniane na wniosek organu, 

o którym mowa w ust. 2.  

4. Podmiot certyfikujący, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje Dyrektora Biura 

Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego o przyznaniu, zmianie lub unieważnieniu 

zaświadczenia certyfikującego.  

5. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego prowadzi ewidencję ważnych 

zaświadczeń certyfikacyjnych uprawniających do podpisywania kart rejestracyjnych  

i zawiadomień.  

 

§ 5. Przed zarejestrowaniem kart rejestracyjnych i zawiadomień w systemie 

teleinformatycznym Krajowego Rejestru Karnego następuje automatyczna weryfikacja sądowego 

podpisu elektronicznego przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2013 r. 

 

 

        MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego 

w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 654) zwanej dalej „ustawą o KRK”. 

Upoważnienie ustawowe zawarte w projektowanym art. 12 ust. 4 ustawy o KRK 

zobowiązuje Ministra Sprawiedliwości do wskazania wymogów technicznych, jakie powinny 

spełniać aplikacje, za pomocą których sądy będą przesyłać dokumenty do Krajowego Rejestru 

Karnego, tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji sądowego 

podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 

Przepis ten został dodany w wyniku nowelizacji ustawy o KRK, mającej na celu 

umożliwienie przesyłania do Rejestru kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. 

Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyłane do systemu teleinformatycznego będą 

musiały mieć postać plików zapisanych w standardzie XML (§ 2). Wymogi techniczne aplikacji 

do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień zostały określone w § 3 ust. 1 projektu. 

Jednocześnie wskazano, że wymogi techniczne aplikacji do przesyłania zawiadomień przez 

Dyrektora Służby Więziennej zostaną określone w porozumieniu zawartym między Centralnym 

Zarządem Służby Więziennej, a Biurem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego 

(§ 3 ust. 2). 

Proponowany przepis § 4 reguluje kwestie przyznawania, zmieniania  

i wycofywania oraz sposobu weryfikacji sądowego podpisu elektronicznego uprawniającego do 

podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień, które przekazywane będą za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. Przewiduje się, że będą to robiły podmioty świadczące usługi 

certyfikacyjne, wskazane przez Ministra Sprawiedliwości. Zaświadczenie certyfikacyjne będzie 

wystawiane zmieniane lub unieważniane na wniosek właściwego organu uprawnionego do 

przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień. 

Przepis § 6 projektowanego rozporządzenia reguluje jego datę wejścia w życie. Termin 

ten pokrywa się z terminem wejścia w życie przepisów ustawy o  zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Karnym dotyczących możliwości przekazywania przez sądy do KRK kart 
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rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego, tj. z dniem 

30 czerwca 2013 r. 

Zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.) projektowana ustawa nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa 

Sprawiedliwości i Rządowego Centrum Legislacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI  (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie  

Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia będą wywierać wpływ na funkcjonowanie 

Krajowego Rejestru Karnego, a także Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz 

funkcjonowanie sądów i prokuratur zobowiązanych ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym do 

przesyłania danych do Rejestru. 

2. Konsultacje społeczne  

Projektowane rozporządzenie ma charakter techniczny, nie było zatem potrzeby 

poddawania go konsultacją społecznym. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia                                            

zmieniające rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych  

o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych 

danych z Rejestru 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 654) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie 

gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze 

Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru (Dz. U. z 2012 r. poz. 564) § 8 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 8. 2. Kart rejestracyjnych i zawiadomień przekazywanych do Rejestru wyłącznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz za pośrednictwem systemu ECRIS nie 

umieszcza się w kartotece.”. 

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2013 r. 

 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

 

        
 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach 

zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 564), wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 17 ustawy z dnia 

24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654). 

Wprowadzenie zaproponowanej zmiany wiąże się z potrzebą dostosowania przepisów 

zmienianego rozporządzenia do regulacji zawartej w art. 12 ust. 1b ustawy 

 z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654), dodanej przez 

art. 1 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz 

ustawy i Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Art. 12 ust. 1b ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wprowadza obowiązek 

przekazywania przez sądy, w których stan przygotowań technicznych na to pozwoli, kart 

rejestracyjnych do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dotychczas 

obowiązek ten dotyczył wyłącznie zawiadomień przesyłanych przez Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej oraz za pośrednictwem systemu ECRIS. Natomiast karty rejestracyjne 

przesyłane były wyłącznie w formie papierowej. Wprowadzenie wskazanej regulacji 

spowodowało więc konieczność zmiany § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gromadzenia 

danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz 

usuwania tych danych z Rejestru, poprzez oddanie do katalogu dokumentów, których nie 

umieszcza się w kartotece, również kart rejestracyjnych, które zostały przesłane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 30 czerwca 2013 r., gdyż jest to termin 

wejścia w życie przepisu art. 1 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzającego dodatkowe 

regulacje w art. 12 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, powodujące konieczność zmiany 

przedmiotowego rozporządzenia.  

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony, stosownie do brzmienia § 11a ust. 1 

Regulaminu pracy Rady Ministrów, za pośrednictwem Internetu na stronie Biuletynu Informacji 
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Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zaś w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Sprawiedliwości zamieszczony będzie odnośnik wskazujący konkretną stronę w BIP RCL. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

Projekt nie podlega zaopiniowaniu przez właściwe instytucje i organy Unii Europejskiej 

oraz  Europejski Bank Centralny. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na funkcjonowanie Krajowego Rejestru 

Karnego.  

2. Konsultacje społeczne 

Projekt ma charakter techniczny, nie istniała zatem potrzeba poddawania go konsultacjom 

społecznym. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla 

budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 
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Projekt  

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

  z dnia 

w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji  

o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego 

 

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze 

Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654)  zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) e-Platformie – rozumie się przez to elektroniczną platformę usług Ministerstwa  

Sprawiedliwości umożliwiającą dostęp za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego do Krajowego Rejestru Karnego oraz innych rejestrów 

określonych w przepisach szczególnych; 

2) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która jest uprawniona 

do uwierzytelniania się na danym koncie na e-Platformie; 

3) koncie – rozumie się przez to zbiór danych udostępniany użytkownikom 

uprawnionym do uwierzytelniania się na tym koncie; 

4) koncie instytucjonalnym – rozumie się przez to konto założone przez osobę prawną 

bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

5) wniosku – rozumie się przez to wniosek o udzielenie informacji o osobie oraz 

wniosek o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru 

Karnego; 

6) zapytaniu – rozumie się przez to zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz  



zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru 

Karnego; 

7) subkoncie KRK – rozumie się przez to część zbioru danych udostępnianą na koncie 

użytkownikom uprawnionym do składania wniosków i zapytań; 

8) uwierzytelnieniu – rozumie się przez to identyfikację użytkownika na potrzeby 

uzyskania przez niego, w zakresie posiadanych uprawnień, dostępu do konta; 

9) elektronicznym potwierdzeniu wniesienia pisma – rozumie się przez to zestaw 

danych jednoznacznie wskazujący wnoszone pismo, użytkownika je wnoszącego 

oraz datę wniesienia pisma; 

10) zatwierdzaniu wniosku lub zapytania – rozumie się przez to czynność użytkownika 

wytwarzającego pismo, powodującą brak możliwości zmiany treści pisma, oraz 

czynności kolejnych użytkowników oznaczające akceptację treści pisma; 

11) elektronicznych aktach sprawy – rozumie się przez to zbiór dokumentów 

elektronicznych w systemie teleinformatycznym dotyczących danego wniosku bądź 

zapytania, udostępniany uprawnionym użytkownikom za pośrednictwem subkont 

KRK; 

12) informacji z KRK – rozumie się przez to informację o osobie oraz informację 

o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego; 

13) odbiorze korespondencji – rozumie się przez to pierwsze uwierzytelnienie 

użytkownika na koncie, na które kierowana jest informacja z KRK, po 

zamieszczeniu doręczanej informacji w elektronicznych aktach sprawy, chyba że 

zapoznanie się z treścią pisma nie było możliwe ze względów związanych 

bezpośrednio z funkcjonowaniem e-Platformy lub systemu teleinformatycznego, 

w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Karny. 

§ 2. 1. Użytkownicy uprawnieni do reprezentowania osoby prawnej bądź 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dla której założone zostało 

konto instytucjonalne, mogą, za pomocą e-Platformy, upoważnić innych użytkowników 

do składania wniosków lub zapytań oraz do odbioru informacji z KRK. 

2. W zakresie nieuregulowanym do upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia o składaniu wniosków lub 

zapytań. 
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Rozdział 2 

Składanie wniosków i zapytań 

§ 3. 1. Złożenie wniosku lub zapytania za pomocą e-Platformy za pośrednictwem 

konta niebędącego kontem instytucjonalnym dokonuje się kolejno przez: 

1) uwierzytelnienie użytkownika na koncie; 

2) wypełnienie zapytania lub wniosku; 

3) zatwierdzenie wniosku lub zapytania; 

4) opatrzenie zapytania lub wniosku podpisem elektronicznym użytkownika; 

5) nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty za wydanie informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego za pomocą udostępnianego przez e-Platformę 

mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile ze złożeniem 

wniosku lub zapytania związana jest opłata. 

2. Niezwłocznie po złożeniu wniosku lub zapytania, o którym mowa 

w ust. 1, system teleinformatyczny wytwarza elektroniczne potwierdzenie złożenia 

wniosku lub zapytania i automatycznie umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. 

§ 4. 1. Złożenie wniosku lub zapytania za pomocą e-Platformy za pośrednictwem 

konta instytucjonalnego dokonuje się kolejno przez: 

1) uwierzytelnienie użytkownika na koncie oraz subkoncie KRK; 

2) wypełnienie wniosku lub zapytania; 

3) zatwierdzenie wniosku lub zapytania; 

4) opatrzenie wniosku lub zapytania podpisem elektronicznym użytkownika; 

5) nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty za wydanie  

z Krajowego Rejestru Karnego za pomocą udostępnianego przez e-Platformę 

mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile ze złożeniem 

wniosku lub zapytania związana jest opłata. 

2. Niezwłocznie po złożeniu wniosku lub zapytania, o którym mowa w ust. 1, system 

teleinformatyczny wytwarza elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku lub zapytania 

i automatycznie umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. 

§ 5. 1. Pełnomocnik może składać wniosek lub zapytanie w imieniu 

reprezentowanego za pośrednictwem własnego konta. W takim przypadku do wniosku 

lub zapytania powinno być dołączone pełnomocnictwo. 
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2. W razie ustanowienia pełnomocnika w toku postępowania pełnomocnictwo składa 

się z konta reprezentowanego. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu do złożenia 

pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio przepisy o składaniu wniosku lub zapytania. 

§ 6. 1. Złożenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa następuje za 

pośrednictwem konta reprezentowanego. 

2. Po złożeniu oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa wniosek lub zapytanie 

usuwane jest z konta pełnomocnika i kierowane na konto, o którym mowa w ust. 1. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu do złożenia 

oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio przepisy  

o składaniu wniosku lub zapytania. 

§ 7. Jeżeli do złożenia wniosku lub zapytania wymagane jest łączne współdziałanie 

więcej niż jednej osoby, po wypełnieniu wniosku lub zapytania w systemie 

teleinformatycznym wymagane jest także: 

1) wskazanie przez użytkownika wypełniającego zapytanie w systemie 

teleinformatycznym sposobu reprezentacji oraz imion i nazwisk użytkowników, 

którzy uprawnieni są do łącznego działania za osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla której złożone zostało 

dane subkonto; 

2) zatwierdzenie wniosku lub zapytania przez każdego z użytkowników,  

o których mowa w pkt 1. 

§ 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu przepisy dotyczące 

wnoszenia wniosków i zapytań stosuje się odpowiednio do innych pism składanych w 

postępowaniu toczącym się na podstawie tych wniosków i zapytań. 

Rozdział 3 

Udzielanie informacji z KRK 

§ 9. Wnioski i zapytania, po ich złożeniu, podlegają sprawdzeniu co do zgodności 

z wymaganiami ustalonymi w ustawie. 

§ 10. 1. Po sprawdzeniu, o którym mowa w § 9, dane zawarte we wniosku lub 

zapytaniu porównuje się z danymi zgromadzonymi w kartotekach i bazie danych systemu 
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teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego, a następnie sporządza się informację 

z KRK. 

2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi osobowymi 

zgromadzonymi w Krajowym Rejestrze Karnym a danymi zawartymi we wniosku lub 

zapytaniu, jeżeli nie budzą one wątpliwości co do tożsamości osoby lub oznaczenia 

podmiotu, informacja z KRK zawiera wykaz tych rozbieżności. 

§ 11. Informacja z KRK, przed przekazaniem podmiotowi wnioskującemu lub 

zapytującemu, podlega kontroli pod względem jej kompletności. Kontrolę przeprowadza 

osoba upoważniona przez dyrektora biura informacyjnego. 

§ 12. Informacji z KRK udziela się zgodnie z rodzajem i zakresem danych 

objętych wnioskiem lub zapytaniem. 

§ 13. Określa się wzór formularza: 

1) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wydawanej w przypadku, 

gdy osoba, której informacja dotyczy, figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, 

albo figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie objętym wnioskiem 

albo zapytaniem, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wydawanej w przypadku, 

gdy osoba, której informacja dotyczy, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, 

stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wydawanej w przypadku, 

gdy osoba, której informacja dotyczy, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym 

w zakresie objętym wnioskiem albo zapytaniem, stanowiący załącznik nr 3 

do rozporządzenia; 

4) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wydawanej w przypadku, 

gdy osoba, której informacja dotyczy, nie figuruje w kartotece Krajowego Rejestru 

Karnego, której dotyczył wniosek albo zapytanie, stanowiący załącznik nr 4 

do rozporządzenia; 

5) informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wydawanej 

w przypadku, gdy podmiot, którego informacja dotyczy, figuruje w Krajowym 

Rejestrze Karnym, albo figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie objętym 

wnioskiem albo zapytaniem, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 
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6) informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wydawanej 

w przypadku, gdy podmiot, którego informacja dotyczy, nie figuruje w Krajowym 

Rejestrze Karnym, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 

7) informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wydawanej 

w przypadku, gdy podmiot, którego informacja dotyczy, nie figuruje w kartotece 

Krajowego Rejestrze Karnym w zakresie objętym wnioskiem albo zapytaniem, 

stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

Rozdział 4 

Doręczenia 

§ 14. 1. Doręczenie informacji z KRK za pomocą e-Platformy wymaga: 

1) zamieszczenia doręczanej informacji w elektronicznych aktach sprawy oraz 

2) odbioru korespondencji. 

2. Niezwłocznie po doręczeniu informacji z KRK system teleinformatyczny  

e-Platformy wytwarza i automatycznie umieszcza w elektronicznych aktach sprawy 

elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji, wskazujące doręczoną informację 

z KRK, użytkownika, któremu ją doręczono, a także datę i sposób doręczenia. 

§ 15. Jednocześnie z zamieszczeniem doręczanej informacji z KRK 

w elektronicznych aktach sprawy użytkownikom uprawnionym do odbioru tej informacji 

może zostać wysłane w sposób ustalony z użytkownikami, powiadomienie o jej 

zamieszczeniu. 

§ 16. Przed uwierzytelnieniem poucza się użytkownika o sposobie i skutkach 

dokonywania doręczeń za pomocą e-Platformy. 

§ 17. W razie ustanowienia pełnomocnika w toku postępowania, doręczeń dokonuje 

się na konto tego pełnomocnika. 

§ 18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu przepisy dotyczące 

doręczania informacji z KRK stosuje się odpowiednio do innych pism składanych za 

pomocą e-Platformy w postępowaniu toczącym się na podstawie wniosku lub zapytania. 

 

 

6 
 



7 
 

Rozdział 5 

Przepis końcowy 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

 

 

                                                           MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

 

 

 



Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra 
Sprawiedliwości 
z dnia …, (poz. …) 

Załącznik  nr 1           

WZÓR 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

  
 
 
 
 

Nazwa podmiotu kierującego zapytanie 
/ dane wnioskodawcy   

  
 
 
 
 
 

INFORMACJA O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO*) 
 

     
           

Numer PESEL 
 
 

 

Nazwisko rodowe .......................................................................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ........................................................................................................................................................ 

Imiona ............................................................................................................................................................................................ 

Imię ojca ..............................................................          Imię matki      ......................................................................................... 

Data urodzenia .......................................................        Nazwisko rodowe matki ........................................................................ 

Miejsce urodzenia ..................................................        Obywatelstwo ........................................................................................ 

Miejsce zamieszkania .................................................................................................................................................................... 

Zawód wyuczony ........................................................... 

Rodzaj danych, które były  przedmiotem informacji o osobie: .................................................................................................... 

Zakres danych, które były  przedmiotem informacji o osobie: ..................................................................................................... 

 
 
 

 
1. Kartoteka Karna                                                                                                         Data wydania informacji .............................. 

 
 
Lp. 

 
Sąd, który 

wydał 
orzeczenie 

 

 
Data 

wydania oraz 
uprawomocnienia 

się orzeczenia  

 
Sygnatura 

akt 
 sprawy 

 
Kwalifikacja prawna czynu zabronionego 
oraz podstawa prawna orzeczonych kar, 

środków karnych, środków 
zabezpieczających, dozoru kuratora, 

nałożonych obowiązków, warunkowego 
umorzenia postępowania karnego (art. kk 

lub innej ustawy) 
 

 
Orzeczone kary, środki 

karne, środki 
zabezpieczające, dozór 

kuratora, obowiązki 

 
Wykonanie 

kary 
zawieszono 

 na lat 
 
 

 
Wykonanie kary, środków 

karnych, środków 
zabezpieczających   

1        
2        
3        
4        
5        

    Omówienie rozbieżności 
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2. Kartoteka Nieletnich                                                                                                       Data wydania informacji .............................. 

 
 

Lp. 
 

Sąd, który wydał 
orzeczenie 

 

 
Data 

wydania oraz 
 uprawomocnienia  

się orzeczenia 

 

 
Sygnatura 

akt 
 sprawy 

 
Kwalifikacja prawna 
czynu zabronionego 

(art. kk lub innej 
ustawy) 

Orzeczony środek wychowawczy, 
poprawczy, wychowawczo-leczniczy lub 

kara, środki karne, środki zabezpieczające, 
okres próby, dozór kuratora, obowiązki 
oraz podstawa prawna ich orzeczenia 

 
Wykonanie orzeczenia  

1       
2       
3       

   Omówienie rozbieżności 
 

 
 

 
3. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz  Poszukiwanych Listem Gończym          Data wydania informacji .............................. 

 
 

Data rozpoczęcia i 
okresy wykonywania 

kary lub okres 
stosowania 

tymczasowego 
aresztowania  

 
 

 
Lp. 

 
Nazwa 
organu 

orzekającego 
 

 
Data 

wydania 
orzeczenia 

 
Sygnatura  

akt 
 sprawy 

Kwalifikacja 
prawna czynu 

zabronionego (art. 
kk lub innej 

ustawy) 

Kara  
(dożywotniego pozbawienia 

wolności,  25 lat 
pozbawienia wolności, 

pozbawienia  
wolności, aresztu 

wojskowego, aresztu, 
zastępcza kara pozbawienia 

wolności) tymczasowe 
aresztowanie, list gończy 

od do  

 
Miejsce 
 pobytu  

tymczasowo 
aresztowanego  

lub 
 wykonywania 

kary 

 
Przerwa 

w  
karze  

1          

2          

3          

 Omówienie rozbieżności 
 
 
 
 
 
 
……………………………………... ..................................... 

(nazwisko i imię oraz podpis osoby 
upoważnionej do wydania informacji)  

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* W informacji zamieszcza się wyciąg z tej kartoteki, której dotyczy zapytanie lub wniosek. 
                                                                                                    Załącznik nr 2       

            
  

WZÓR 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

  
 
 
 
 
 

Nazwa podmiotu kierującego zapytanie 
/dane wnioskodawcy  

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 
 

     
           

Numer PESEL 
 

 

Nazwisko rodowe ........................................................................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ......................................................................................................................................................... 

Imiona ............................................................................................................................................................................................. 

Imię ojca ..............................................................          Imię matki      .......................................................................................... 

Data urodzenia .......................................................        Nazwisko rodowe matki ......................................................................... 

Miejsce urodzenia ..................................................        Obywatelstwo ......................................................................................... 

Miejsce zamieszkania ..................................................................................................................................................................... 

Zawód wyuczony ........................................................... 

Rodzaj danych, które były  przedmiotem informacji o osobie: ..................................................................................................... 

Zakres danych, które były  przedmiotem informacji o osobie: ..................................................................................................... 

 

 

Data wydania informacji ………………………..

 

Nie figuruje  
w Krajowym Rejestrze Karnym   

 
 
 

 
 

 
 
 
……………………………………... ..................................... 

(nazwisko i imię oraz podpis osoby 
upoważnionej do wydania informacji)  
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                                                                                  Załącznik nr 3     

            
  

WZÓR 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

  
 
 
 
 
 

Nazwa podmiotu kierującego zapytanie 
/ dane wnioskodawcy 

 
  

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO*) 
 

     
           

Numer PESEL 
 
 

 

Nazwisko rodowe ........................................................................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ......................................................................................................................................................... 

Imiona ............................................................................................................................................................................................ 

Imię ojca ..............................................................          Imię matki      ......................................................................................... 

Data urodzenia .......................................................        Nazwisko rodowe matki ........................................................................ 

Miejsce urodzenia ..................................................        Obywatelstwo ........................................................................................ 

Miejsce zamieszkania .................................................................................................................................................................... 

Zawód wyuczony ........................................................... 

Rodzaj danych, które były  przedmiotem informacji o osobie: ..................................................................................................... 

Zakres danych, które były  przedmiotem informacji o osobie: ...................................................................................................... 

 
 

1. Kartoteka Karna                                                                                                   Data wydania informacji ……………………….. 

 

Nie figuruje w Kartotece Karnej  
w podanym zakresie  

 
  

 
 

2. Kartoteka Nieletnich                                                                                                  Data wydania informacji ……………………….. 

 

Nie figuruje w Kartotece Nieletnich  
w podanym zakresie  
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3. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym                   Data wydania informacji …………… 

 

Nie figuruje w Kartotece Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym 
w podanym zakresie  

 
 

 
 
 
 
 
 
……………………………………... ..................................... 

(nazwisko i imię oraz podpis osoby 
upoważnionej do wydania informacji)  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* W informacji zamieszcza się wyciąg z tej kartoteki, której dotyczy zapytanie lub wniosek. 



                      Załącznik nr 4     
            
  

WZÓR 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

  
 
 
 
 
 

Nazwa podmiotu kierującego zapytanie 
/ dane wnioskodawcy 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO*) 
 

     
           

Numer PESEL 
 

 
 

 

Nazwisko rodowe .......................................................................................................................................................................... 

Nazwisko (w tym przybrane) ........................................................................................................................................................ 

Imiona ............................................................................................................................................................................................ 

Imię ojca ..............................................................          Imię matki      ......................................................................................... 

Data urodzenia .......................................................        Nazwisko rodowe matki ........................................................................ 

Miejsce urodzenia ..................................................        Obywatelstwo ........................................................................................ 

Miejsce zamieszkania .................................................................................................................................................................... 

Zawód wyuczony ........................................................... 

Rodzaj danych, które były  przedmiotem informacji o osobie: .................................................................................................... 

Zakres danych, które były  przedmiotem informacji o osobie: ..................................................................................................... 

 
 

1. Kartoteka Karna                                                                                                   Data wydania informacji ……………………….. 

 

Nie figuruje w Kartotece Karnej  
 

    
 

 
2. Kartoteka Nieletnich                                                                                                  Data wydania informacji ……………………….. 

 

Nie figuruje w Kartotece Nieletnich  
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3. Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym                   Data wydania informacji …………… 

 

Nie figuruje w Kartotece Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym 
 

 
 
 
 

 
 

 
……………………………………... ..................................... 

(nazwisko i imię oraz podpis osoby 
upoważnionej do wydania informacji)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* W informacji zamieszcza się wyciąg z tej kartoteki, której dotyczy zapytanie lub wniosek. 
 
 



                    Załącznik nr 5    
            
  

WZÓR 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

  
 
 
 
 
 

Nazwa podmiotu kierującego zapytanie 
 / dane wnioskodawcy 

 
  
 

 
 
 

INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 
     

                             
 

 
           

 
         Numer Krajowego Rejestru Sądowego  

OZNACZENIE  PODMIOTU ZBIOROWEGO  

Nazwa/firma ............................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 S IED ZIBA PODMIO TU ZBIO ROW EGO   

   Kraj ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Miejscowość ............................................................................................................    ul. ...................................................................................................... 

   Województwo .......................................................................................................       Powiat ............................................................................................... 

ZAK RE S D AN Y CH , które były przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
  Kartoteka Podmiotów Zbiorowych                                                                         Data wydania informacji .............................. 

 
Lp. 

 
Nazwa sądu 
orzekającego 

 

 
Data 

wydania oraz 
uprawomocni

enia się 
wyroku  

 
Sygnatura 

akt 
 sprawy 

 
Kwalifikacja prawna 
czynu zabronionego 

osoby fizycznej 
stanowiącego podstawę 

odpowiedzialności 
podmiotu zbiorowego 

 
Orzeczona kara pieniężna, 
     przepadek, zakaz,  
        podanie wyroku  
do publicznej wiadomości 

 

 
Wykonanie  

1       

2       

3       

 
 
 
 

……………………………………... ..................................... 
(nazwisko i imię oraz podpis osoby 
upoważnionej do wydania informacji)  
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              Załącznik  nr  6   
            
  

WZÓR 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

  
 
 
 
 
 

Nazwa podmiotu kierującego zapytanie 
 / dane wnioskodawcy 

 
  

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 
     

                             
 
 
 
 

           
 
         Numer Krajowego Rejestru Sądowego 
 

 
 
 
 

OZNACZENIE  PODMIOTU ZBIOROWEGO  

Nazwa/firma .............................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 
  

 S IED ZIBA PODMIO TU ZBIO ROW EGO   

   Kraj …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Miejscowość ............................................................................................................    ul. ...................................................................................................... 

   Województwo .......................................................................................................       Powiat ............................................................................................... 

ZAK RE S D AN Y CH , które były przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

 

 
  Kartoteka Podmiotów Zbiorowych                                                                         Data wydania informacji .............................. 

 
Nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym 

 
 

 
 
 

……………………………………... ..................................... 
( nazwisko i imię oraz podpis osoby 
upoważnionej do wydania informacji )  
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  Załącznik nr 7  
            
  

WZÓR 
 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
KRAJOWY REJESTR KARNY 

  
 
 
 
 
 

Nazwa podmiotu kierującego zapytanie 
 / dane wnioskodawcy 

 
  

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 
     

                             
 
 
 
 

           
       
 
 

 
 

OZNACZENIE  PODMIOTU ZBIOROWEGO  

Nazwa/firma ............................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 
  

 S IED ZIBA PODMIO TU ZBIO ROW EGO   

   Kraj ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Miejscowość ............................................................................................................    ul. ....................................................................................................... 

 Województwo .......................................................................................................       Powiat ................................................................................................ 

ZAK RE S D AN Y CH , które były przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
  Kartoteka Podmiotów Zbiorowych                                                                         Data wydania informacji .............................. 

 
Nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych 

w podanym zakresie 
 

 
 
 
……………………………………... ..................................... 

(nazwisko i imię oraz podpis osoby 
upoważnionej do wydania informacji)
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania  

z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowi wykonanie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 1 pkt 12 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. … ). 

Przedmiotowe rozporządzenie określa tryb składania zapytań i wniosków oraz ich 

uzyskiwania z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną za pośrednictwem 

skrzynki dostępowej, jaką podmiot składający zapytanie bądź wniosek, będzie mógł 

utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającej 

dostęp nie tylko do Krajowego Rejestru Karnego, ale i do innych rejestrów, tj. Krajowego 

Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, ksiąg wieczystych (e-Platforma). Wprowadzone 

rozwiązania stanowią III etap projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 „Budowa systemu usług elektronicznych MS, 

w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp 

elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru 

Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego”.  

W rozdziale pierwszym projektu zdefiniowano pojęcia, którymi posługuje się akt 

normatywny. 

Rozdział drugi szczegółowo opisuje tryb składania wniosków i zapytań za 

pomocą e-Platformy. Przewidziano możliwość złożenia wniosku lub zapytania za 

pośrednictwem konta założonego przez osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej (konto instytucjonalne – § 4 projektu) oraz za 

pośrednictwem konta niebędącego kontem instytucjonalnym (§ 3 projektu). Procedura 

złożenia wniosku lub zapytania dokonuje się z zachowaniem odpowiedniej kolejności: na 

początku następuje identyfikacja użytkownika konta. Użytkownik, który został 

uwierzytelniony wypełnia formularz zapytania lub wniosku dostępny na e-Platformie 

oraz opatruje go podpisem elektronicznym. Następnie wszczyna procedurę uiszczenia 

opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ile ta jest wymagana. Po 

złożeniu wniosku bądź zapytania system teleinformatyczny wytworzy elektroniczne 

potwierdzenie złożenia wniosku i umieści go w elektronicznych aktach sprawy. 

W projekcie rozporządzenia uregulowano tryb składania wniosków lub zapytań  

przez pełnomocnika (§ 5 i 6). Wskazano, iż  w przypadku działania przez pełnomocnika 
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niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa. W sytuacji ustanowienia pełnomocnika 

w toku postępowania jak również jego odwołania, pełnomocnictwo składa się lub cofa 

z konta reprezentowanego.  

W § 7 projektu opisano tryb składania wniosku lub zapytania w sytuacji, gdy 

wymagane jest łączne współdziałanie więcej niż jednej osoby.  

Rozdział trzeci projektowanego rozporządzenia reguluje tryb udzielania 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W tym zakresie projekt przewiduje 

rozwiązania analogiczne do obowiązujących na mocy rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz 

o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze 

Karnym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 518), które sprawdziły się w praktyce. Udzielenie 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego nastąpi po weryfikacji wniosku lub zapytania, 

polegającej na sprawdzeniu danych niezbędnych w formularzu. Następnie zostaną one 

porównane z danymi w kartotekach oraz w bazie danych systemu teleinformatycznego 

Krajowego Rejestru Karnego. Przed wydaniem zaświadczenia zostanie ono 

skontrolowane pod względem kompletności przez osoby upoważnione przez dyrektora 

biura.  

W załącznikach do projektu określa się wzory formularzy informacji  

z Krajowego Rejestru Karnego. 

Rozdział czwarty projektu reguluje tryb doręczania informacji z Krajowego 

Rejestru Karnego za pomocą e-Platformy.  

Przepis § 19 projektowanego rozporządzenia reguluje jego datę wejścia  

w życie. Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. mają wejść w życie przepisy 

ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy  

o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące możliwości składania zapytań  

i wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, proponuje się, aby 

przedłożony projekt również wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony, stosownie do brzmienia § 11a 

ust. 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2002r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) za pośrednictwem Internetu na stronie 

biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (BIP RCL), zaś 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony będzie 

odnośnik wskazujący konkretną stronę w BIP RCL. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji 

zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie podlega zaopiniowaniu przez instytucję i organy Unii 

Europejskiej, ani przez Europejski Bank Centralny. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na funkcjonowanie Krajowego Rejestru 

Karnego oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt ma charakter techniczny, nie ma zatem potrzeby poddawania go 

konsultacjom społecznym. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Wdrożenie projektu nie spowoduje dodatkowego zaangażowania środków budżetu 

państwa.   

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały 

wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływa regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie wpłynie na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez uproszczenie 

i przyspieszenie uzyskiwania informacji z KRK. 

6. Wpływa regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Regulacja nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 
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